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FÜGGETLEN KOZELETI LAP

Döntöttek
az
áfészvagyonról
- Új korszak vette
kezdetét 1992. március
2 8 - á n az
áfész történetében.
Hosszú és nem kevés gonddal járó
előkészítő munka
után, részközgyűléseken a l a p o s a n
megvitatott határozatok alapján ezen
a napon kellett a
megválasztott küldötteknek véglegesen dönteniük a
s z ö v e t k e z e t i vagyon végleges sorsáról.
(Cikkünk a 3. oldalon.)

- Emelkedett az erőszakos
és garázda bűncselekmények
száma. (Bűnügyi statisztikánk
a 14-15. oldalon.)

- Amikor írok, nekem az a valóság, mert benne élek én Is, Nem
tudom megírni, ha nem hiszem, hogy valóban így van,
Viszont, amikor elkészült, az már egy szép mese - válaszolja
a gimnazista lány, akinek eddig már három könyve Jelent meg, (6. old.)

:==

- Az 1848/49-es szabadságharcról emlékezett
meg a város.
Március 15-i tisztelgés
a temetőben.

- A mezőgazdaság jelenéről és
jövőjéről érdeklődtünk a Béke Tsz
és a Törökszentmiklósi Állami
Gazdaság vezetőitől.
(Az interjúkat a középső oldalpáron találják meg.)

- A hagyományos
orvostudomány
annyira eltávolodott a természettől
é s elment a kémiai
p r e p a r á t u m o k irányába, hogy emiatt
n e m tudja elérni a
kellő g y ó g y í t ó hatást.
Ezért egyre inkább
a nem hagyományos módszerekkel próbálkoztam nyilatkozta lapunknak dr. Vladimír
Paszternak orvospsziciáter.
(Az interjú az 5. oldalon olvasható.)
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Hírek
Régi KALÁSZ-tagok (1936-1949ig) találkozóját rendezik 1992. május
10-én, vasárnap, 15 órakor a Katolikus Népkör épületében. (Hunyadi útKossuth út sarok)
Minden régi tagot és az összes
érdeklődőt szerettei várják a szervezők.

Köztisztatási
akció
Az önkormányzat polgármesteri hivatalának műszaki irodája és a városüzemeltetési centrum értesíti a lakosságot, hogy április hónapban köztisztasági akciót szervez.
Kérjük városunk tisztelt Polgárait,
hogy tevékenyen vegyenek részt a
közterületek tavaszi nagytakarításában és az illegális szemétlerakóhelyek, területek felszámolásában.
A részletes programot piaci közhirdetésen keresztül ismertetjük.
Közreműködésüket előre is köszönjük.
- A Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat
polgármesteri hivatalának műszaki
irodája-

Felhívás
Az M D F helyi szervezete kezdeményezi, hogy a nemsokára átadásra kerülő helytörténeti múzeum megnyitása alkalmából adják ki újra Tóth
Sándor Vázlatok Törökszentmiklós
történetéből című helytörténeti munkáját.
A kiadás költségeihez 20 ezer forinttal járul hozzá a párt, melyet a
Lakitelek Alapítvány p á l y á z a t á n
nyert.
Ezúton kérjük Törökszentmiklós
gazdasági egységeit, intézményeit,
közösségeit, a város lakosait adományaikkal segítsék elő a máig egyetlen
helytörténeti írás újbóli megjelentetését.
Felkérjük az önkormányzatot az
adományok fogadására és a kiadás
lebonyolítására. Szeretnénk, ha a
könyvek eladásából származó bevétel egy, a múzeumért, a helytörténet
kutatás fellendítéséért létrehozandó
alapítvány számlájára folyna be.
kezdeményezzük továbbá a Múzeumbarátok Köre megalakítását. Ápri-

lis utolsó hetében neves szakember
közreműködésével szeretnénk megtartani az első összejövetelt.
Minden érdeklődőt várunk!
Az M D F Törökszentmiklósi Szervezete

Tisztelt Szerkesztőség!
A lap decemberi számában rövid
k ö z l e m é n y b e n hírül adtuk, hogy
szervezetünk Balogh Józsefet kizárta. Azt követően Balogh József „Észrevétel" c. írásában hosszasan reagált, tudatta többek között az olvasókkal, hogy újabb szervezet megalakítására törekszik. E z e k után
szervezetünk az M D F megyei szervezetéhez fordult. Tóth István megyei elnök levelében a következőket
válaszolta: ,,A törökszentmiklósi
szervezet Balogh Józsefre vonatkozó 1991. június 26-án kelt döntését
és ennek a Megyei Etikai Bizottság
által történt helyben hagyását az
M D F Megyei Elnöksége tudomásul
vette. Balogh Józsefet tájékoztattuk,
hogy Törökszentmiklóson (,,és vidékén") egy másik szervezetet nem
hozhat létre, mert az ellentétes az
M D F Alapszabályával. így annak
szervezéséről, illetve annak nevében
nem nyilatkozhat. Nyomatékosan felhívtuk figyelmét a kizárás tényére."
Balogh József M D F listán jutott a
képviselő-testületbe, a történtek után
nem tekintjük őt a párt képviselőjének, etikusnak tartanánk részéről, ha
lemondana mandátumáról.
Az M D F Törökszentmiklósi Szervezete a továbbiakban nem kíván
Balogh Józseffel az újság hasábjain
vitát folytatni, de a hiteles tájékoztatás miatt kérjük jelen levelünket
megjelentetni.
Törökszentmiklós, 1992. március
25.
(Mi sem kívánjuk a vitát folytatni. A
másik fél jogait tiszteletben tartva, a
hasonló pártpolitikai vagy egyéb partikuláris esetben sem szeretnénk hónapokig húzódó, meddő szóváltásokat közvetíteni.)

Munkáltatói
fórum
A Munkaügyi Központ szervezésében a munkanélküliek ellátásával
kapcsolatos kérdések megtárgyalá-
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sára 1992. március 10-én munkáltatói fórumot tartottak a művelődési
központ p ó d i u m t e r m é b e n . 6 0 - 7 0
személy vett részt a tanácskozáson.
Először a Munkaügyi Központ helyi
vezetője ismertette a számadatokat:
Törökszentmiklóson a munkanélküliek aránya 14,2 százalék, meghaladj a az országos 8,2 százalékot, de a
megyei 12,3 százalékot is, de szerencsére nem éri el a karcagi 21,8
százalékot. E januári adatok alapján
minden száz emberre jut egy álláshely. Fölhívták a jelenlévők figyelmét
a következő változásokra. Az iratkezelési szabályok szigorú, megőrzési
kötelezettséget írnak elő, mind a
munkavállaló, mind a munkáltató részére. Ha a munkavállaló elveszíti
őket, a munkáltató köteles a másolatot kiadni. Szó esett a szövetkezeti
tagokat érrintő kérdésekről, és a
munkaerőigény-bejelentési kötelezettségről. Munkanélkülit, csak kiközvetítéssel lehet alkalmazni.
A tanácskozáson a pályázatokkal
is foglalkoztak. Az álló tőke 50 százalékáig vissztehermentesen kaphat
támogatást az, aki munkahelyteremtő beruházásba kezd. Legalább három évig kell munkát adnia.
(K.Gy.-né)

Zenekari
tábor Bánhorvátiban
A Kodály Zoltán Zeneiskola az idén
nyáron először zenekari tábort szervez az iskolában működő három növendékzenekara számára (fúvós, vonós és tücsök). Céljuk, hogy iskolai
környezeten kívül - viszonylag szabadon, de komoly szakmai igénnyel
- szorosabb kapcsolat alakuljon ki a
gyerekek között, és intenzív zenekari
és egyéni gyakorlással dinamikusan
fejlődjenek. Délelőtt próba, délután
játék, kirándulás. Balázs Zsolt, táborvezető az önkormányzathoz fordult
anyagi támogatásért, mivel a szociális helyzettől függetlenül minden zenekari tagnak részt kell venni a táborban. Ugyanezt a célt szolgálja a tavaszra tervezett három hangverseny
is, melynek bevételét is erre kívánják
fordítani. Ezek a következő időpontokban lesznek: március 26-án növendék; április 8-án tanári; május 8án volt növendék. A tervek szerint
hatvan tanuló augusztusban Bánhorvátiban tölt el egy hetet. (K. Gy.-né)
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Szövetkezeti tagként jöttek, tulajdonosként
mentek
• •
[
Döntöttek a küldöttek az áfész-vagyonról
Új korszak vette kezdetét
1 9 9 2 . m á r c i u s 2 8 - á n az
áfész történetében. Hoszszú és n e m kevés gónddal
járó e l ő k é s z í t ő itiunka
után, a részközgyűléseken
alaposan megvitatott határozatok alapján, ezen a napon kellett a megválasztott
küldötteknek véglegesen
dönteniük a szövetkezeti
vagyon végleges sorsáról.
Az igazgatóság nevében
Mász Imre, elnök köszöntötte a megjelent 94 küldöttet és
a meghívott vendégeket.
„Mérföld kő ez a mai nap
számunkra, hiszen az eddig
oszthatatlan vagyon a tag
valódi tulajdonává válik" hangsúlyozta az esemény

500 ezer forint értékű üzletrész nevesítésre került, 90
millió 76 ezer forint elosztásáról kellett dönteni. Több alternatíva megvitatása után a
n e v e s í t é s k ö v e t k e z ő fő
szempontjait fogadta el a
tagság:
- minden tag annyiszor
680 forint értékű üzletrészt
kapjon, ahány éve a szövetkezetnek tagja;
- a 300 forint értékű részjegy minden 1 forintjára 6 forint értékű, 500 forint értékű
részjegy minden 1 forintjára
9 forint értékű vagyonrész
jusson,
- a szövetkezetnél 1991.
december 31-én legalább 5
éve dolgozó tag az általános

tési képlet a következőképpen alakult: tagsági év x 680
forint + 300x6 vagy 500x9
forint + ledolgozott év x 1000
forint.
Ezeket a tényezőket minden szövetkezeti tag számára az adatoknak megfelelően
be lehet helyettesíteni, s így
mindenki névre szólóan kapja meg miért, mennyi üzletrészben részesül.
A küldötteknek két héttel
korábban megküldött írásbeli tervezet és a szóbeli kiegészítés alapján kerül sor a
javslat megvitatására. A nagyon átgondolt, különféle érdekeket messzemenően figyelembe vevő tervező munka eredményének tudható
be, hogy a küldöttgyűlés két
apró észrevételtől eltekintve,
vita nélkül, egyhangúan fogadta el a javaslatot.
A k ö v e t k e z ő napirendi
pontban a küldöttek már mint
újdonsült tulajdonosok hallgatták meg az igazgatóság
beszámolóját az 1991 évi
munkáról és az üzletpolitikai
tervek végrehajtásáról, valamint az 1992. évre vonatkozó fő feladatokról. Az előző
évvel kapcsolatosan sikerként könyvelte el Mász Imre
elnök, hogy a szövetkezet
főbb célkitűzéseit annak ellenére is sikerült megvalósítani, hogy a számszerűen tervezett céloktól elmaradt. A
lemaradás okaként az értékesítési piacba belépő, számos új versenytársat, a fizetőképes kereslet jelentős
csökkenését és az összes
költség 65-70 százalékát ki-

Sziráki Imre elnökhelyettes üdvözli a küldötteket
jelentőségét rövid bevezető- szabályok szerint kiszámított
jében, majd beszámolót tar- üzletrész értékén felül annyitott a küldötteknek a vagyon- szor 1000 forint értékű üzletnevesítéssel kapcsolatos részt kapjon, ahány éve a
munkálatokról. Mint elmon- szövetkezetnél dolgozik.
dotta, a részközgyűlések
A fentiek alapján a nevesíidőben, kiegyensúlyozott
hangulatban, a tagság érdeklődésétől kísérve zajlottak le. Az igazgatóság tagjai
rosszindulatot, szélsőségességet sehol nem tapasztaltak. Nagyon sok kérdés
merült fel a vagyon felosztásával kapcsolatban, melyek
tisztázása után a tagság a
beterjesztett nevesítési javaslatot mindenütt egyhangúlag elfogadta.
Miután a szövetkezet majd
200 milliós vagyonának 30
százaléka oszthatatlan, koVariációk a küldöttek számára
ráhhan oedia már 47 millió

Hozzászólás a nevesítéshez
tevő bér és bérjellegű, illetve
társadalombiztosítási költséget nevezte meg. Fő feladatként jelölte meg a jövőre vonatkozóan az,,olcsón többet
eladni" elvre való törekvést,
a rugalmasságot és a költségek további csökkentését.
Hangsúlyozta, hogy a tervezéskor nem szabad a múltból és a számok bűvkörében
élni, hanem messzemenően
a realitásokra, a mindenkori
adott helyzetre kell alapozni.
A beszámoló után a küldöttek a vendéglátással, varrodával s főleg a diákétkeztetéssel kapcsolatos problémákat, javaslatokat vetettek
fel, amelyekre az adott válaszokat elfogadták. A vitában
szót kért a meghívottként jelen lévő Szilasi József, az
Á F É O S Z főtanácsosa, aki
túlzottnak tartotta az igazgatóság beszámolójának önkritikusságát, mert mint elmondotta, az ország kétszáz
egynéhány szövetkezetéből
mindössze 63 lett nyereséges, és ezek közé tartozik a
Törökszentmiklós és Vidéke
Áfész is, ami jelentős sikerként könyvelhető el. A szavazáskor kiderült, hogy neki
volt igaza, mert az igazgatóság jelentését egyhangúlag
elfogadta a küldöttgyűlés.
Utolsó napirendi pontként
sor került a jelölő bizottság
megválasztására, amelynek
feladata lesz a június 30-ig
megválasztandó új vezetőség tagjaira való javaslattétel. Hogy annak mi lesz az
eredménye, csak valószínűsíthető, az viszont bizonyos,
hogy a még jelenlegi elnökség az áfész szempontjából
mindenképpen történelminek számító feladatát, a tagság közmegelégedésére oldotta meg.
Pásztor
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Az utolsó hajógyűlés
A hajón - mint az elindulást követően, rendesen - összegyűltek az utasok, a tisztikar és a matrózok képviselői,
hogy megtárgyalják a helyzetet.
A tisztek leszögezték, hogy a hajó irrányítását szilárdan a kezükben tartják, s a
hajó arra megy, amerre ők irányítják. A
kazánfűtők kifogásolták, hogy a kapitány
általában egyeaül dönt, a tisztek meg parancsolgatnak nekik, pedig nélkülük, fűtők
nélkül „a hajó csak tehetetlenül hánykolódna az óceánon" - szögezte le immár
sokadszor a fűtők megbízottja. A hajópincérek képviselője saját szerepük fontosságát emelte ki, hiszen: „a hajón minden
az utasokért van". Az utasokkal pedig
alapvetően ők, a pincérek tartják a kapcsolatot, tehát az, hogy milyen véleményt
mondanak majd az egész hajóról Európában az utasok - ha egyszer odaérnek az
alapvetően tőlük, hajópincérektől függ.
Egyúttal fizetésemelést is kértek.
A rádiós tájékoztatta az egybegyűlteket
arról a figyelemről, amelyet a világ tanúsít
útjuknak, s felolvasta az üdvözlő és buzdító táviratokat. Az egyik tiszt - a kazánfűtőknek válaszolva - kifejtette, hogy a fűtők
egészen az utolsó kocka szénig tüzelhetnének anélkül, hogy biztos kikötőbe érkeznének, ha ők nem mondanák, hogy
merre kell menni. Mielőtt a vita elmérgesedett volna, egy utas közbevetette, hogy
nekik - mármint utasoknak - édesmindegy, hogy a legénység miben egyezik
meg, neKik csak az fontos, hogy mielőbb
eljussanak Európába. Valaki bekiabált a
karzatról, hogy a tisztek vajon felkészül-

tek-e a hajótörésre. A kapitány először
nem is akart válaszolni, hiszen a bekiabáló nem volt megválasztott képviselő, csak
egy harmadosztályú utas. A sajtó jelenlévő képviselőinek unszolására mégis engedett: először is rosszindulatú pánikkeltésnek, a kapitány és a tisztek lejáratását
szándékozó, elenyésző kisebbséget képviselő véleménynek minősítette a közbeszólást, majd kifejtette:
,,Még mindig vannak, akik kétségbe
merik vonni hozzáértésünket, tudásunkat, melyet eddig is bizonyítottunk hajónk
irányításában. Ha a kedves utas vette volna a fáradtságot és tájékozódott volna,
mielőtt felesleges pánikot kelt, tudhatná,
hogy hajónk olyan, hogy semmiféle katasztrófától nem kell tartanunk."
A közbekiabáló nem nyugodott, s ismét
beszólt, hogy ő igenis tájékozódott, s biztosan tudja, hogy kevés a mentőcsónak,
nem fér el rajtuk mindenki. Ha tehát valami katasztrófa történik, akkor ők, harmadosztályú utasok vesznének el, mert az
összes csónak a felső fedélzeten van, az
előkelő utasoknak.
A kapitány látható ingerültséggel reagált:
„Egyrészt: ha a kedves utas csak egy
kicsikét is konyítana a hajózáshoz, tudhatná, hgy a mentőcsónakok csak a felső
fedélzeten férnek el, minden normális hajón ott vannak. Másrészt: ha egy hajó

eleve elsüllyeszthetetlen, akkor teljesen
mindegy, hogy hány mentőcsónak van
rajta.
A kedves utas pedig ahelyett, hogy
rosszindulatú megjegyzeseket tenne, igazán vehetné magának a fáradtságot,
hogy kiszámolja, hogy az amúgy is felesleges csónakok helyett hány utassal többet tudnak magukkal hozni Európába."
A kapitányt megéljenezték, megtapsolták. Ekkor egy utas beszaladt a terembe,
és közölte, hogy igazán nem szívesen
zavarja az urakat, de valami nagy fehér
van a hajó előtt, az egyik matróz szerint
jéghegy ós hogy nem kellene-e felfüggeszteni a gyűlést és csinálni valamit.
A kapitány fölényesen elmosolyodott,
az egyik tiszt pedig némi gúnnyal a hangjában kifejtette, hogy a szakma megkérdőjelezése, abszolút tájékozatlanságra
utaló feltételezés az, hogy a hajó előtt
jéghegy lenne.
„Ilyen szamárságról még nem is hallottam. Meg kell jegyeznem, hogy csak bizonyos sötét erőknek a maimara hajtják a
vizet az ilyesfajta feltételezések" - tette
hozzá a kapitány.
A feljegyzések, melyeket az óceán közepén, az Európa felé vezető út fele táján
elsüllyedt hajó roncsaiból emeltek ki a
búvárok, itt megszakadt. A kutatás vezetői feltételezik, hogy a hajó jéghegynek
ütközött, mint nem egy hajó ennek előtte,
de egyelőre semmi közelebbit nem tudnak mondani, ugyanis a hajó nevét még
nem sikerült kideríteni, eltűnését pedig
senki sem jelentette.
Kakuk I.

Lassan, de biztosan

Törökszentmiklóson is hódít a Postabank
Napról napra meggyőződhetünk, főleg a sajtó és a
televízió jóvoltából, hogy
óriási összegeket fordít önmaga reklámozására a Postabank. Valószínű, ha ezt teszi, van miből, és az is valószínű, hogy eredményes a
rendületlen kitartás, mert
egyre t ö b b e k t ő l hallani,
hogy pénzüket erre a pénzintézetre bízzák. Mivel a látszat látszat is lehet, villáminterjúban kértük meg Polgár Miklósnét, a Törökszentmiklósi Postahivatal vezetőjét, vázolja nekünk rövid
múltjára visszatekintve, milyen eredményeket könyvelhet el a Postabank helyi fiókja.
- A Postabank valóban nem
tekinthet vissza hosszú múltra. 1989. január 2-án kezdte
meg működését a postai hálózatra épülve 3200 postahivatalban. A megyei székhelyeket, nagyobb városokat kivéve, ahol hitelezéssel és más
tevékenységgel is foglalkozik,

alapvető feladata a lakossági
betétek megnyitása és kezelése. A jó reklámozásnak, de főleg jellegének köszönhetően
az erős középbankok szintjére
küzdötte fel magát. A postafiókok - ide tartozunk mi is szolgáltatásai közé a Betétszámlakönyv, a Postabankjegy, a Postatakarékjegy és a
TaKarékszelvény tartozik.
Nem véletlen a sorrend, mert
nálunk az első kettőnek van
nagyobb sikere, előretörésünk
ezeknél a leglátványosabb.
- Magam is tapasztalom,
hogy egyre többen nyitnak Betétszámlakönyvet. Mik az előnyei a
versenytársakkal
szemben, amik ennyire kapóssá teszik?
- Egyrészt az, hogy nem lekötött betét, hanem napi kamatozású és 17 százalék nettó kamatot fizet. Másrészt bármilyen más takarékbetéttel
szemben van egy óriási előnye. Bank, OTP nincs mindenütt, postahivatal viszont igen.
Tehát lényegében bármikor,

bárhol hozzá lehet nyúlni, hirtelen szükség esetén pénzhez
lehet jutni. A postahivatalok
mindig nyitva vannak reggeltől
estig, szombaton - sőt a megyeszékhelyeken - vasárnap
is. Mivel pénzt kivenni a betétről csak igazolvánnyal lehet,
nyugodtan hordhatja magánál
bárki, nem különösebben kell
tartania attól, hogy illetéktelenek próbálják megszerezni.
Talán ezért is nagyon kedvelt
például a fiatalság körében,
mert fölöslegessé teszi a
készpénzzel való járkálás.
Egy vidéken tanuló kollégistának betesznek a szülők egy
összeget a betétszámlakönyvére, és ő akkor vehet ki belőle
pénzt, amikor szüksége van
rá. Ugyanakkor a Takarékszelvényt érdekes módon magam sem tudom miért nem kedvelték meg.
A bankjegyek közül a Postabankjegy a kedveltebb, körülbelül 3:1 arányban. A választásnál a lekötési idő motiválja az embereket. Nem kell

egy évig várni a kamatra, 1,2,
3 ós 7 hónapos befektetési lehetőségre is mód van.
- Tudna-e valamilyen adatot
mondania térhódítás illusztrálására?
- Csak egy-két példát említek. A Betétszámlakönyv az
első évben ötmilliós többletbevételt hozott, a második évben
- mikorra hozzászoktak - ez a
többletbevétel felugrott húszmillióra, s azóta is fokozatosan
emelkedik. 1990-ben 51 milliós betéti és értékpapír állományunk volt, 1991-ben már 96
millió. 1990-ben 235 betétszámlakönyv tulajdonosunk
volt, '91 -ben pedig 527. Egy év
alatt megduplázódott a betétet
nyitók száma. A Postabankjegyek forgalmáról egyelőre
még nem tudok adatot mondani, mert 1991 áprilisában indítottuk, s a kimutatásokat az
egy év letelte után készítjük el.
Az biztos, hogy ennél is lényeges előrelépés lesz bizonyítható.
-P-
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„Szervezetünk hihetetlen csodákra képes'

Beszélgetés Vlagyimir Paszternakkal
különleges gyógyító módszereiről
Kurzus az egészségért a művelődési központban
Dr. Vlagyimir Paszternak orvos- mazható, illetve eredményes az eljápszichiáter, hipnotizőr neve sokak rás?
számára nem ismeretlen Törökszent- Én ezt három oknál fogva nem szokmiklóson. A közelmúltban egyszer tam meghatározni. Elsősorban azért,
már járt itt, és akkor mint hipnotizőrt mert szerintem az a fogalom, hogy gyóismerhették mea az érdeklődők. Áp- gyíthatatlan betegség, megkérdőjelezrilis elejétől ismét városunk vendége, hető. Úgy helyesbíteném, hogy ma még
de most a másik - orvos-pszichiáteri gyógyíthatatlan. Gondoljunk csak arra,
- oldaláról mutatkozik be. Hatodikától hogy húsz éve hány kezelhetetlen bekezdve tíznapos kurzus keretében tegség volt, amellyel ma már semmi
igyekszik különleges pszichoterápi- gond nincs! Tehát ez nagyon is relatív
ás módszereivel segíteni a tudására dolog. A másik ok, amiért nem határoigényt tartó rászorulókon. Módszeré- zom meg a betegségi kört az az, hogy
vel kapcsolatos kérdéseinkre - ha ért- nem szabad megölni az emberek gyóhető okokból nem is mindegyikre - gyulásbavetett hitét. Mindenki szeretné
készségesen válaszolt.
azt hinni, hogy történik valami és kilábal
- Doktor úr! Mi késztette arra, hogy új még oly súlyos bajából is. A beteg száutak keresésére fordítsa figyelmét, s mi mára halálos lehet, ha azt mondják neki,
gyógyíthatatlan. Hippokratész azt
egyéni módszerének lényege ?
- Ukrajnai vagyok, az orvosi egyete- mondta a pácienséneek, hogy hárman
met is ott véeztem. A diploma megszer- vannak a szobában: a beteg, a betegzése után egy klinikán dolgoztam, s egy ség és ő. Aki mellé a beteg áll, az győz.
idő után arra jöttem rá - amit az étet Az orvostudomány tele van példakkal,
később igazolt -, hogy a pszichológia abban a formában ahogy a mai
orvostudomány alkalmazza, nem
a legjobb módszer. Azt is észre
kellett vennem, hogy a hagyományos orvostudomány annyira eltávolodott atermészettől és elment a
kémiai preparátumok irányába,
hogy emiatt nem tudja elérni a kellő
gyógyító hatást. Ezért egyre inkább a nem hagyományos módszerekkel próbálkoztam - természetgyógyászat, jóga, különféle
pszichoterápiák, hipnózis, stb. míg végül ezeket ötvözve, kialakult
az a módszer, amellyel most foglalkozom.
Ez azon a régi felismerésen A kezelések 80 százaléka pozitív eredménnyel
alapszik, hogy az emberi szervezet egy zárt, önszabályozó rendszer. amikor a hit csodákat tett. Harmadik
Ebben a rendszerben rejlik egy bizo- dolog, ami miatt nincsenek kikötéseim,
nyos kód az öngyógyításhoz, amelynek hogy a szervezet maga is csodákra kélétét a legutolsótiziológiai kísérletek iga- pes. Nem én, én csak segítek neki, úgyzolják. Létezik, csak éppen a szervezet mond katalizátor vagyok. Előfordult már
nem tudia ezt használni, mert a civilizá- több esetben is, hogy a kezelés folyaciós evolúció folyamán elvesztette ezt a mántöbbféle betegsége is meggyógyult
tudományát. De valahol a tudatalattiban ugyanannak az embernek.
- Tehát semmi kizáró ok nincsen, bárott van.
A hagyományos pszichoterápiás kijelentkezhet a kurzusra?
- Néhány kizáró ok azért akad. Epimódszerek az ember tudatára irányulnak, az enyém viszont azt kikerülve, a lepsziások, paranoidok, skizofrénok
tudatalattit veszi célba, s ott elkezdi ezt nem vehetnek részt, ugyanis náluk az
a kódot dolgoztatni. A kód hatására a agyban már olyan strukturális változászervezet bizonyos - nem is mindig le- sok következtek be, amelyek miatt a
het tudni milyen - biokémiai anyagokat, kezelés agy eredménytelen, vagy negahormonokat termel, amelyek elkezdik a tív eredmennyel jár. Nem ajanlom a
sajtek gyógyítását. Ez az egyik oldala a módszert azok számra sem, akiknek
három hónapon belül infarktusa volt, nedolognak.
kik a szívük nem regenerálódott még.
A másik az, hogy az emberek megkö- Végül
nem javasoljuk hat év alatti gyezelítőleg sem tudjak teljesen felhasznál- rekeknek,
mert ők még koruknál fogva
ni fizikai, pszichikai tartalékaikat, csak nem kerülhetnek
szükkülönleges esetekben. A kezelés során séges állapotba aésgyógyuláshoz
a 85 fölöttieknek,
a gyógyító kód előhívása mellett ezek a mert az ő sejtjeik már
mértékben
tartalékok is felszínre törnek, s a gyó- elöregedtek, hogy azokatolynem
lehet regyulásra irányulnak.
generálni.
- Milyen betegségek eesetében alkal-

- Hány százalékos az esély a páciensek számára, hogy a kezelés eredménnyeljár?
- Garanciáim nekem sincsenek, mint
ahogy az orvostudományban általában
sem. Garancia a tévére és rádióra van.
A betegekről folyamatosan vezetett statisztikáink viszont azt igazolják, hogy a
kezelések 80-85 szazaléka pozitív
eredményt hoz, teljesen különböző betegségek esetében is. Nagyon jók az
eredmények idegi alapon kialakult problémák - gyomorfekély, depresszió, álmatlanság, stb. esetében, de szervi betegségek esetében is hatásos gyógymódnak bizonyul. De kaptunk már pozitív visszajelzést cukorbetegektől, érrendszeri problémákban szenvedőktől,
szívbetegektől is.
Köztudott,
hogy a természetgyógyászat, a pszicohlpnózisos
módszerek, de általában a szokványostól eltérő minden más módszer a szakmában igen vitatott. Azt amit ön
csinál, mennyire fogadják el a kollégák?
" én úgy gondolom, a másság
elfogadása az emberek látóköreitől is függ. Sokan egyéb területen
is nehezen veszik be, hogy másképp is lehet, mint ahogy ők tanulták és csinálják. Az orvostudomány amúgy is eléggé konzervatív tudomány, az újat nehezen fogadja be. Sok orvossal találkoztam, akik elismerik ezt a módszert, legalább annyival, mint aki
nem. Sajnos szép számmal akadnak olyanok, akik többet adnak a
saját presztízsükre, mint a beteg
jár
egészségére. Ezért engem különnösen nem érdekel, elismernek
vagy sem, engem a beteg gyógyulása
érdekel.
- A beszélgetés elején hangsúlyozottan esett szó a gyógyulásba vetett hitről.
Sajnos az emberek egy jó része viszont
pesszimista, vagy - ne haragudjék meg
- mint én, szkeptikus. Hipnózissal őket
is lehet gyógyítani?
- Másodszor említette a hipnózist,
ezért nagyon szeretném hangsúlyozni,
hogy a módszerem nem azon alapszik.
Senkit nem altatok el, senkinek nem kell
beszélnie olyan problémájáról, amilyenről nem akar. Ez egy bioenergikus jellegű tudatalattira hato mód, s ezért teljesen mindegy, hogy valaki optimista
vagy pesszimista, mert ezek tudati dolgok. Egészen más történik a terápia
során.
- De hát mi?
- Tudja mit? Inkább ez derüljön ki az
ön számára is a kurzuson. Úgy látom,
van egy jó kis meszesedése.
*

Hát ha végképp nincs más mód? Köszönöm a beszélgetést!
Pásztor — Fotó: Márton
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Szerelem,

romantika

Ez a műfaj jó indulásnak
Van valaki Törökszentmiklóson, aki 18 éves és veszélyesen vonzódik a betüköz. írásról, valóságról, és meséről
beszélgettünk. Eddig három
könyve jelent meg.
- Hogy hívod őket?
- Mesék. Nekem meséknektünnek.
Nagyon szeretem őket. Az enyémek.
- Mikor kezdett el érdekelni az írás ?
- Amikor megtanultam olvasni és
amikor megszerettem olvasni; amikor
k e z d e m b e adták anyuék az első
olyan könyveket, amelyek igazán sokat adtak nekem. Azt mondják, ha az
ember elolvas két könyvet, késztetést
érez, hogy írjon egy harmadikat. Ez
velem így történt. Minden vágyam az
volt, hogy írjak egy indiános könyvet.
Ez szépen elmaradt... most szerelmes regényeket írok.
- Miért éppen azt?
- Anya vett egy ilyen könyvet és a
hátulján volt egy pályázat, hogy aki
kedvet érez, az küldje be az írásait,
majd elbírálják és a legjobbakat kiadják. Beküldtünk egy munkámat, s
most az írásaim egy egy tatai és egy
debreceni kiadó jelenteti meg.
- Az álomvilágot és a valóságot
szembeállítod egymással, vagy egymást erősíti a kettő?
- Amikor írok, nekem az a valóság,
mert benne élek én is. Nem tudom
megírni, ha nem hiszem, hogy valóság. Viszont amikor kész van egy
szép mese - akkor az már nekem is
mese már.
- Hogyan választod ki a színhelyeket?
- Nincs meghatározott helyszín.
Valahol messze, teljesen mindegy,
hogy hol. "Egy szép valahol." Az
egész bennem van, nincs valósághoz kötve. Persze van, mert amit leírok, az belőlem él és az igazság átalakul, mire leírom.
- Szereted olvasni őket, vagy addig
érzed közelebb magadhoz, amíg formálódnak?
- Jó érzés amikor elkészült, de akkor már nem szeretem annyira. Amíg
írom, csak az enyém, mintha az én
gyermekem lenne... addig szeretem,
utána már nem tudok hozzá tenni
semmit. Ezt a műfajt jó kifutópályának
tartom. Meg lehet tanulni, jellemezni,
leírni. De nem ez a végső állomás.
Ennél komolyabbat akarok írni, de 18
évesen ehhez kevés is az ismeretem.
- Kaptál már visszajelzéseket?
- Aki olvasta őket, azt mondta, hogy
jók. Ez megint fura dolog, hogy ki,
miért mondta. Van aki irigy ós van aki
őszintén örül. Én pedig annak örülök,

hogy ő tud örülni más örömének. Álnéven írok, de valahogy kiderült és
most már az egész iskola tudja, ami
elég rossz érzés. Ez nem álszerénység és nem szégyellem, hisz az
enyémek, de valahogy megváltozott
minden. Másképp közelednek felém.
Akik régebben nem is köszöntek,
kedvesek lettek hirtelen. Ezt nagyon
nem szeretem. Végül is semmi közük
a könyveimhez, azok csak az enyémek.
- Itt nagy ellentmondás érzek. Csak
a tieid és mégis százezrek olvashatják őket?
- Igen, de amikor látom a pulton a
könyvemet és azt, hogy megveszik de úgy veszik meg, hogy nem tudják,
hogy én írtam -, akkor nagyon boldog
vagyok. Például van egy nő, aki napi
12 órát dolgozik, hazamegy, elolvassa a könyvet ós két órára megfeledkezik arról, hogy másnap újra hatkor
kell kelnie.
- Miből táplálkozol ha azt mondod,
hogy minden benned van?
- Álmodozni szoktam. Nekem nem
meséltek a szüleim, de ón ezt komolyan köszönöm nekik. Rá voltam
kényszerítve, hogy magamnak meséljek. Este lefeküdtem és olyan történeteket találtam ki, amiket bármikor folytathattam. Rengeteget olvasok, ez is jó alap. Meg a fantázia, meg
a mese... meg én.
- írásaiddal külön világot teremtesz
magadnak, ahol élni szeretnél, vagy
ez csak időtöltés?
- Időtöltés és egy klassz dolog.
Amikor írok, ugyanúgy én vagyok a
férfi ós a nő, ugyanúgy beleszeretek
mind a kettőbe. Ez megint tudathasadásos állapot, de ha nem így lenne,
nem tudnók írni, nem tudnám elfogadani, hogy szeretik egymást, hogy ők
két remek ember ós tényleg érdemesek arra, hogy boldogok legyenek.
Kell hozzá, hogy az ember komolyan
elhiggye, mert ha úgy ír le valamit,
hogy nem hiteles, az biztos látszani
fog.
- Emberekkel szeretnél foglalkozni?
- Érdekelnek az emberek, de nem
mindig szeretem őket. Egyes embereket igen. A könyveimen keresztül
tudom szeretni őket. Nem figyelnek
egymásra, nem szeretik egymást ós
itt vagyunk a XX. század végén. Kevés jó ember van. Egyedül a szeretet
az, ami megmenthetné ezt a világot.
- Ezt szeretnéd megmutatni a
könyveidben?
- Igen. Leíratlanul is.
B . B.
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Sikereink
a hegedűversenyen
Február 28-29-én Törökszetmiklóson immár hatodik alkalommal rendezték meg a
Jász-Nagykun-Szolnok megyei zeneiskolák
növendékei részére meghirdetett hegedűversenyt. A rendezvényt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet es a Törökszentmiklós Város Önkormányzata által nyújtott anyagi támogatás tette lehetővé, a szervező munkát pedig a házigazda Kodály Zoltán
Zeneiskola látta el. A verseny iránti nagy érdeklődést mutatja, hogy a megye hét zeneiskolájából összesen 36 ifjú hegedűs jelentkezett a megmérettetésre. A törökszentmiklósi
Kodály Zoltán zeneiskolát öt tanuló: Búzás
Dóra, Szekeres Gyöngyi, Papp Anikó, Kalmár
Magdolna és Gál Hajnalka képviselték.

Képünkön zeneiskolánk tanulói láthatók Fotó:
Árvái J.
Február 18-án reggel Szegő János polgármester megnyitója után kezdődött a verseny.
A résztvevők négy korcsoportban, két fordulóban mutatták be tudásukat a zsűri előtt, melynek elnöke Sárosi György, a Kecskeméti Zeneművészeti Szakközépiskola tanára, tagjai
pedig Csernátony Marianna, a Békéscsabai
Zeneművészeti Szakközépiskola tanárra és
Puskás Elvira, az abonyi Csermák Antal Zeneiskola tanárai voltak.
A növendékek nemcsak egymás hegedűjátókában gyönyörködhettek, hanem számos
érdeklődővel együtt részt vehettek a február
28-án este mearendezett hangversenyen is. A
koncerten a Szolnoki Szimfonikus ¿enekar
Bali József vezényletével Vivaldi: Négy évszak című müvét aata elő, Bali Gábor hegedűszólójával, megérdemelten nagy sikerrel.
A hegedűverseny eredményhirdetését
másnap tartották. Ezúttal a karcagi zeneiskola
növendékei gyűjtötték össze a legtöbb pontot,
az iskola képviselőjének Nagy Jenőné nyújtotta át a Megyei Pedagógiai Intézet által adományozott díjat. Az iskolák pontversenyében 2.
ós 3. helyezést elért szolnoki Bartók Béla és a
törökszentmiklósi Kodály Zoltán Zeneiskola
Mészáros János alpolgármestertől vehette át
a helyi önkormánnyzat díjait.
Zeneiskolánk tanulói szép egyéni sikereket
arattak: a II. kategóriában Papp Anikó 2., Búzás Dóra 3. helyezést, a IV. kategóriában ahol az első díjat nem adták ki - Gál Hajnalka
2. helyezést ért el. A verseny minden résztvevőjének gratulálunk és további sikereket kívánunk.
Mrena Katalin
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Ünnepi képek
Zenés ébresztővel virradt ránk
március 15-e, legnagyobb nemzeti
ünnepünk.
A zászlódíszbe öltözött város
programjai délután a katolikus temetőben kezdődtek. Az 1848/49-es
szabadságharac emlékművénél
Szegő János polgármester úr tartott
megemlékezést,amit közös könyörgés követett dr. Laczkó Béla prépost
ur vezetésével. Koszorúzás utan a
Hunyadi Úti Iskola énekkara szerem: pelt.
m
A méltóságteljes ünnepi menet
M feljött
a Kossuth térre, ahol a komoran gyülekező felhők ellenére szép
számban jöttek össze a polgárok. A
megérkezés percében kitört szélvi«
A koszorúzásra kivonult ünneplők a temetőben
ffl har és hózápor azonban elsöpörte a
forgatókönyvet. Azonnali gyors döntés született. Az önkormányzat, a gyon sok a nehézségünk. Nagyobb
elül kell emelkedniük, ha városunk
pártok, intézmények, vállalatok el- egységre van szükség. A pártoknak
övőjéről van szó! - zárta gondolatahelyezték koszorúikat a Kossuth- ós polgároknak egyéni érdekeiken
t.
szobornál és utána a zeneiskola jóA zeneiskolások és a református
tékony melegében folytattuk az ünének-zene tagozatos általános iskoneplést.
la énekkarának műsorában gyönyörködhettünk ezután. A fiatalok
Mészáros János alpolgármester
nevében Sávai Erika saját, pályáúr köszöntőjében emlékeztetett arzatgyőztes szónoklatával köszönra, hogy a lapunkban is közölt, koratötte a hallgatóságot.
beli feljegyzések szerint 1848-ban
városunk lakói készek voltak „szeA Városi Művelődési Központ PinfiB gény hazánk" megmentésére. Itt
cegalériájában dr. Szabó Lajos orgyülekeztek a szolnoki csatára és a
szággyűlési képviselő úr nyitotta
dicsőséges tavaszi hadjáratra kémeg a ,,Kossuth és a szabadszülő tábornokok. Maga Kossuth
ságharc" című kiállítást. Méltatta a
Lajos is megérkezett aki nagy eliskossuthi szellemet. Nála a ráció
meréssel nyilatkozott a törökszentmellett a szív is megszólalt. 1842miklósiak bátorságáról, hűségéről
ben írta a Kisfaludy Társaságnak:
és áldozatvállalásáról.
,,A magyarságnak fényesen és
mocsoktalanul, tisztán fenn kell tarAzóta nagyon sokféleképpen üntania nemzeti zománcát..."
nepelték ezt a napot, sőt egyidőben
ki is iktatták az ünnepek sorából.
- Ki a magyar? - tette fel a kérdést
Sajnos, még ma is érvényesek az
a képviselő.
1848-as követelések! Most is sors- Aki annak vallja magát! Aki meri
fordulót élünk. Bár a bukott diktatúra Dr. Szabó Lajos országgyűlési képvise- vállalni magyarságát!
utáni kibontakozásban élen járunk a lő megnyitó beszéde a Pincegalériában
Herder kétszázéves jóslata nékörnyező országokhoz képest, na- rendezett kiállításon
pünk felmorzsolódásáról, nem következhet be! Oly sok viszály után
fel kell, hogy emelkedjünk! E jobb
sorsra érdemes nemzetnek van jövője! - fejezte be nagy tapssal kísért
bizakodo szavait.
Kossuth és a szabadságharc címmel, több kategóriában meghirdetett országos pályázat legjobbjai adtak ünnepi műsort, és vették át megérdemelt jutalmukat, felkészítő tanáraikkal együtt. Utána a polgármester úr köszönetet mondott a rendezvények közreműködőinek, segítőinak, és meghitt, baráti beszélgetést folytatott velük.
Este hétkor mintegy ötvenen látogattak ki ismét a Kossuth-szoborhoz, hogy a szajoli Török Mihály tárogatójának szívet melengető dallamai mellett gyújtsák meg gyertyáikat.
Hajnal Jpzsefné
Fotó: Arvai J.
A zeneiskolás gyerekek műsora
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„Reméljük az átmenet valóban csak átmenet lesz"
A jelenről és a jövőről a Béke Tsz vezetőivel
Nincsenek könnyű helyzetben
m o s t a n á b a n termelőszövetkezeteink. Az utóbbi két-három évben kedvezőtlen időjárási tényezők, csökkenő felvásárlási árak és növekvő termelési költségek sodorták súlyos,
nem egy esetben kilátástalan helyzetbe mezőgazdasági üzemeinket. A
Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének felmérése szerint a megye 63 téesze
közül 51 zárta v e s z t e s é g e s e n az
évet, s többükben anyagiak híján
már a tavaszi munkálatokat sem tudják elkezdeni. Ráadásul megosztják
a figyelmet és az erőket az átmeneti
törvénnyel kapcsolatos bizonytalanságok, sok helyen magának a szövetkezetnek a további léte is kétségessé vált. Atörökszentmiklósi Béke
Termelőszövetkezet jelenéről Is jövőjéről Balogh Pál elnököt és Czakó
Ferenc főkönyvelőt kérdeztük meg.

Eladósodásról nem
beszélhetünk
- LJgy tudom, a Béke Tsz sem úszta
meg gondok nélkül az 1991. évet
- Tagadhatatlan, hogy az előző év
bennünket is nagyon érzékenyen érintett. Mindig a jól és eredményesen gazdálkodó üzemek közé tartoztunk, még
az 1990-es nagyon súlyos aszályos
évet is 39 milliós nyereséggel tudtuk
zárni. 1991 piaci és árviszonyai azonban az alaptevékenységgel foglalkozó
szövetkezeteket - ahová mi is tartozunk
- rendkívül kedvezőtlenül érinteték. A
növényi termékek ára vagy szinten maradt, vagy csökkent, a piaci lehetőségek beszűkültek, s emiatt komoly értékesítési gondjaink adódtak. Nem, vagy
csak áron alul tudtuk értékesíteni a tejet, a közismert okok miatt nyakunkon
maradt a sertés, amit csak túlsúlyosan,
áron alul vett meg a felvásárló. A kenyérgabonánkra és kukoricára megkötött szerződéses árat számunkra előnytelenül módosították a felvásárlók, a cukorrépánk 40 százalékát a megállapodás szerinti 200 forint helyett 106-ért
vette át a gyár. Lehetne még sorolni, de
maradjunk a legismertebb momentumoknál.
A felvásárlási árak csökkenésével
párhuzamosan viszont ráfordításaink vetőmag, takarmány, vegyszer, műtrágya, energia - az áremelések és az
infláció miatti 25-30 százalékkal nőttek.
Ráadásul a felvásárlók nem egy esetben 2-3 hónapos késedelemmel fizettek, ami miatt likviditási nehézségeink
jelentkeztek. Kiadásaink fedezésére
kénytelenek voltunk 40 százalékos ka-

matot meghaladó kölcsönöket felvenni,
aminek eredményeként a korábbi 6-8
milliós kamataink 29 millióra ugrottak
fel. Mindezek ellenére is kis nyereséggel zárhattuk volna az évet, ha az esőzés ós korai fagy miatt nem marad 300
ha területen földben a cukorrépánk. Ez
hozott 34 millió veszteséget, s éppen
ennyi mínusszal zártuk az évet is. Pontosabban még ennyivel sem, mert még
mindig vannak komoly késésben bevételi teteleink is. Aggodalomra tehát
semmi okuunk, szó sincs eladósodásról, rossz gazdálkodásról, csupán egyyéves eredménytelenségről, amit az
általános értékesítési nehézségek
okoztak.

A termelési szintből
nem engedünk
- Ez azt jelenti, hogy a szövetkezet
zökkenőmentesen,
különösebb gondok nélkül vághat a tavasznak?
- Az azért túlzás, hogy zökkenőmentesen. Nekünk is vannak gondjaink, de
az biztos, hogy vetetlen területünk nem
marad még akkor sem, ha naponta kell
a pénzért megküzdenünk. Szerencsére
a tavaszi vetesüekből az árpa és a borsó vetőmagunk megvan saját termésből, a többi vetőmagra, műtragyára, stb.
megteremtjük a fedezetet. Mindent elvetünk, pedig tudjuk, hogy lesznek növénytermesztési ágazatok, amelyek
nulla százalékos eredményt hoznak.
De termelésünket mindenáron szinten
akarjuk tartani, mert ez jövőnk alapja
lehet, nehézséget okoz, hogy ősszel az
időjárás miatt 2500 ha-on elmaradt az
őszi mélyszántás, s ezt most utólag kell
bepótolnunk. Valahogy ezt is megoldjuk. Tenyészállat állományunkat a nagy
pánik idején is megtartottuk, s úgy nez
ki, az idő minket igazol, mert a felvásárlási viszonyok talán javulóban vannak.
Mindent megteszünk, mert talpon akarunk maradni.

A kárpótlással nem
lesznek gondjaink
- Mennyiben befolyásolja a termelőszövetkezetet a talponmaradásban a
kárpótlási törvény végrehajtása? Nem
jár-e olyan mértékű termőföld vesztéssel, amely a további közös gazdálkodást lehetetlenné teszi?
- Szerencsére ilyen gondjaink nem
lesznek. Megkaptuk a megyei kárrendezési hivatalhoz benyújtott igényeket,
amely alapján a 210 ezer aranykorona

Ervek és ellenérvek?
értékű 10 ezer 300 ha földvagyonunk
42 százalékát, körülbelül négyezer
hektárt kell kárpótlási célra kijelölnünk,
88 ezer aranykorona értékben. Mi az
igények jogosságát nem kérdőjelezzük
meg, nekünk ennek levonása után is
megmarad a működésünkhöz szükséges területünk. Megkezdtük a kárpótlási földek kijelölései, s ezt a részt a
megadott határidőre elkülönítjük. Hogy
hányan jönnek el az árverésre, hányan
vesznek földet, mit terveznek vele,
vagy kinek milyen elképzelése van kárpótlásijegyének hasznosítását illetően,
nem tudjuk, de igazán nem is a mi
gondunk.
- Úgy tudom, sokan arra számítanak,
hogy földjeiket a szövetkezet vásárolja
meg, veszi haszonbérbe, hiszen maguk nem tudnak vele mit kezdeni.
- Ez valóban már most napi gondként
jelentkezik. Nagyon sok kárpótlási igényét bejelentő már most jelezte, hogy
már az árverésnél a szövetkezetet
akarják megbízni a hasznosítással. Ha
csak rajtunk múlna, nem is zárkóznánk
el az ilyen igények elől, de sajnos nincs
iogunk ezeket az embereket biztatni.
Nem vállalhatunk semmiféle kötelezettséget, hiszen a szövetkezetnek át
kell alakulnia, és ki tudja, mi történik.
Lehet, hogy a mostani tagság egy része külön válik, lehet, hogy a mostani
egyből négy szövetkezet Tesz - bízunk
benne, hogy nem így lesz -, de ha megmaradunk sem biztos, hogy a tagság
meg akarja vásárolni a felajánlott parcellákat. kinek a nevében mondjunk
igent vagy nemet? Nem beszélve arról,
hogy ha a mezőgazdasági termelés
nulla százalékos jövedelmezőségű
marad, nem istudunkabérhasználatbe
vett földekért fizetni. De az az igazság,
hogy számunkra sokkal lényegesebb
az, hogy legfontosabb feladatunkat, vagyonnevesítést megoldjuk.
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MEZŐGAZDASÁG—TULAJDON
A döntést a tagság
hozza meg
- Milyen elképzelések születtek a vagyon nevesítésével kapcsolatosan? A
törvény csak bizonyos elvekben fogalmaz kötelező érvénnyel, a részletekben
szabad kezet ad. s
- A vagyonnevesítést két részre kell
osztani: a mérlegben szereplő különféle
eszközökben megjelenő, tényleges vagyonra és a kárpótlási, tagi föld levonása utáni földterületre. Az utóbbival viszonylag egyszerűbb a dolgunk, hiszen
törvény határolja be a lehetőségeket. Az
előbb már tisztázódott, hogy a 10 ezer
300 ha-ból négyezret kárpótlásra elkülönítünk. A maradék 6 ezer 300-ból 3700
ha tagi föld, annak megvannak a tulajdonosai. Ezerből földalapot képezünk a
földtulajdonnal nem rendelkező tagjainknak, alkalmazottainknak, s a maradék 1300-1400 ha-t kell nevesíteni a
tagság között.
Az egyéb vagyon megosztása okozza a nagyobb gondot, mert abból üzletrészt kell juttatni valamennyi törvény
szerinti, a tagsági viszonyukat helyreállító tagoknak, illetve a korábbi tagoknak
és örököseinek. Ezen kívül vagyont lehet juttatni - nem kötelező - az alkalmazottaknak és az öt évnél rövidebb tagsági viszonyban állóknak. Úgy képzeltük
el, hogy még a vagyonnevesítés előtt
legalább egy részjegyet kapjanak jelenlegi tagjaink a közösből, a megmaradtból még egy részt elkülönítünk az alkalmazottainknak, hogy ők is tulajdonosokká váljanak, s az így fennmaradó részt
nevesítenénk atörvény által meghatározottak körében.
- Ha jól tudom, a vagyon 40 százalékát a tagsági évek alapján, maximum 20
százalékot pedig a vagyoni hozzájárulás és gyarapítas arányában osztanak
fel. Hogyan lehet megállapítani, hogy
negyven évvel ezelőtt ki, mit hozott a
közösbe?
- Létrehoztunk egy vagyonnevesítést
irányító, koordináló bizottságot, amelyben vannak olyan idős tagok, akik a
jogelőd szövetkezetekben ismerhették
az akkori tagokat, tudhatták ki, mivel
érkezett. Ez a bizottság - persze másokat is meghallgatva - gyűjtötte össze az
adatokat. Ennek alapján három csoportra osztottuk az alapítókat: maximális, átlagos ós minimális értéket behozókra. Koncepciónk szerint az évek után
járó vagyon mellé a minimumosoknak
adnánk + 15, az átlagosoknak + 20, a
maximálisoknak + 25 százalék vagyonrészt. Ezek a százalékok persze még
nem jelentenek konkrét értéket, csak
arányok, de a 20 százalék felosztásához alapul szolgálhatnak.
A tagsági viszony függvényében nevesítendő 40 százalék felosztására is
számtalan variáció lehetséges. Az
egyértelműen nem mindegy, hogy ledolgozott, nyugdíjas, esetleg tagsági viszonyú, de nem munkával letöltött évről van

szó. Ha igazságosak akarunk lenni, valamilyen módon itt is súlypontozni kell.
Erre szerintünk egy olyanféle pontrendszer alkalmas, amelyben például egy óv
egy pontot, egy ledolgozott óv pedig 5
pontot ér, ós a kettő szorzata ad meg
egy besorolási helyet. Konkrétumokat
meg itt sem lehet mondani, hiszen március 20-ig - ez volt a tagsági viszony
visszaállításának végső határideje - azt
sem tudtuk, hány volt tag, vagy annak
örököse jelentkezett. Kiderült, hogy több
m int 300 emberről van szó, s az igények
elbírálása óriási munkát jelentett ós jelent. Csak amikor már minden igény jogosultságatisztázódott, akkor lenet tudni, hány felé kell osztani, s akkor lehet a
vagyonnevesítés képletét felállítani, s a
tagság elé terjeszteni. Nagyon nagy ós
nagyon felelősségteljes munka, s rá-

húsz éve, s jelenleg is itt dolgozó középkoré, aki nem hozott be vagyont. De
nem is köztük lesz az igazi probléma.
Sokkal nagyobb gondot okoznak számunkra a reges regen nem itt dolgozó,
valamikori tagsági viszonyukat el is feledett, esetleg harminc éve az ország
másik végében élő, hajdani alapítóink
vagy azok örökösei. Olyanok, akiknek a
jelenlegi szövetkezethez gyakorlatilag
az égvilágon semmi közük sincs, s a
törvény ertemében mégis ők kapják !
meg a vagyonunk nagy részét. Hogy I
konkrét példát mondjak: az említett i
3700 ha tagi tulajdonú földből csak 1300 I
a jelenlegi tagoké, majdnem kétszerese i
pedig kívülállóké. Olyanoké, akiknek ér- j
dekei gyökeresen eltérnek az aktív tag- j
Ságunkétól. Ez az ellentét tűnik szinte I
kibekíthetetlennek.

Az öntözőberendezést feldarabolni nem lehet
adásul arra semmi garancia nincs, hogy
- Mi történik akkor, ha ez az aktív
eredménnyel iár, mert mi tervezünk tagság azt mondja, hogy ő nem dolgozik
ugyan, de a döntést a tagság hozza azért, hogy nyugdíjasok, főleg pedig a
kívülállók fölözzék le az ő munkájukból
meg.
származó hasznot, s inkább lesz ami
lesz - kiválik.
- Erre pillanatnyilag nem lehet válaAlapvető érdek csak
szolni, hiszen azt sem tudjuk, hogy végül is hogyan oszlik meg a vagyon. De
a konszenzus lehet
éppen ezt szeretnénk elkerülni egy
olyan nevesítési képlet kidolgozásával,
- Az előjelek alapján országszerte amely a törvénynek is eleget tesz, de a
késhegyre menő viták várhatók, és az is tagi erdekeket is messzemenően figyenagyon valószínű, hogy sok helyen szö- lembe veszi, függetlenül attól, hogy fiavetkezetek szűnnek meg, annyira ellen- talokról vagy idősről van-e szó. A vatétesek az érdekek. Milyen végkifejletre gyonnevesítés elveit a különböző korszámítanak az érdekeltek a béke Tsz- osztályoknak együtt kell elfogadniuk.
Lehet vitázni, harcolni, de a végleges
be n?
- Az biztos, hogy nem egyfélére, hi- döntés előtt valamit tudni kelll. Azt, hogy
szen az órdekkülönbsógeK nálunk is minden tagnak csak egy alapvető érdeegyértelműek. A fiatal, illetve a közép- ke lehet: az, hogy a szövetkezet rpeggeneráció alapvetően igazságtalannak maradjon és jól is működjön. A fiatal, ha
tartja a törvényt, úgy vélik, éppen ők, az kiválik, a jelen gazdasági körülmények
aktív dolgozók - akik működtetik a szö- között föld ós vagyon nélkül nem tud
vetkezetet - kerülnek, méltánytalanul mihez kezdeni, a nyugdíjas pedig nélkühátrányos helyzetbe. Úgy érzik, a tör- lük nem megy semmire, hiába lesz meg
vény kisemmizi őket. Eleve vita lesz a vagyona. Nagyon bízunk benne, hogy
köztük ós nyugdíjas tagjaik között, hi- a józan ész, a jól megfontolt érdekek
szen egy alapító, de mondjuk már 15-20 megteremtik a kellő konszenzust, ami
óve nem dolgozó, idős tagunk jóval na- elég lesz ahhoz, hogy egy év múlva is
gyobb vagyonrészre jogosult, mint egy Béke Tsz-ről beszélhessünk.
Pásztor
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Bábolnával, Mezőhegyessel, Gödöllővel egy sorban

Egyedül a megyéből

I

i

Állami tulajdonban marad a Törökszentmiklósi ÁG
Ha mostanában mezőgazdaságról
Hetvennöt százalék lesz
esik szó, mindenkinek azonnal a terállami
tulajdon
1 melőszövetkezetek jutnak az eszébe.

- Az elmondottakból megismerve a
szempontokat, feltételezemf hogy az állam nem tartja meg a gazdaság egészét.
- Nem. Szerkezeti ós tulajdoni változások történnek, amelyek első lépése
az volt, hogy az ÁVÜ állami igazgatási
felügyelet alá helyezte 1992. február
12-vel a gazdaságot. Ezzel egyidőben
elrendelte, hogy a gazdaság a Következő hat hónapban készítse eíátalakulási
Megérett a vetőmag búza
programiát. Ebben rögzíteni kell, mesági
formában
sokkal nagyobb piaci rulyek azok a területek, amelyek tartósan
állami tulajdonban maradnak, s melyek galmassággal bírna, mint jelenleg a
azok, amelyeket külső tőke bevonásá- gazdaságban. Elképzelhető, hogy ezt
val vegyes tulajdonúvá lehet alakítani, dolgozóink veszik meg, vagy készagy teljesen privatizálni lehet. Az már pénzért vagy a korábban kiadott ingyebiztos, hogy a vagyon 75 százaléka ma- nes vagyonjegyek formájában. A narrad állami tulajdon, 25 százalék pedig madik a bartai sertéstelep. Itt is jelentős
rekonstrukcióra van szükség, amelyhez
privatizálható.
kb. 150 millió tőkebevonás szükseges,
- Milyen szempontok alapján alakult . mert
jelenleg ezt a gazdaság saját erőki ez az arány?
vel nem képes biztosítani. Éz a telep a
- Miután a biológiai alapok védelme a külföldi tőke számára is vonzó lehet,
legfőbb feladat, a vetőmag üzemünket mert az újonnan megnyílt ukrajnai,
I
IA tisztességes munka kell kiemelten kezelni s ez alá besorolni
orosz piac számára nagyon kedvező
I
|
nyerte el jutalmát
az azt kiegészítő tevékenységeket. A mi helyen van. A takarmányszükségletét a
%p
- Igazgató úr, mi alapján döntött a feladatunk lesz a térség vetőmag alap- környező mezőgazdasági üzemek bizkormány e mellett a tizennégy - köztük anyaggal való ellátása. Mintegy 6 ezer tosítanák, 90 szazalókban eddig is tőlük
szerepel a törökszentmiklósi - mező- tonna kukoricáról, 3-4 ezer tonna búza vásároltuk.
gazdasági üzem mellett? Hogyan érté- vetőmagról, s igény szerint 2-3 tonna
- Mi a végső cél ezzel a 25 százalékborsóról van szó. Éhhez megtartjuk 4
keli a gazdaság a döntést?
kal? Vegyesvállalattá alakítani vagy telezer
ha
szántónkat,
amely
részben
biz- A kormány ezeket az üzemeket
jesen privatizálni?
olyan mintagazdaságokként tartja meg, tosítja az üzem számára a vetőmagter- Az alapvető cél, hogy az állami 75
amelyek egyrészt egy adott centrum- melest. Részben, mert ekkora területen százalók kiválóan üzemeljen, a 25-höz
körülbelül
4
ezer
tonna
vetőmagot
tuban biztosítják a térség fejlődéséhez
pedig mielőbb tőkét vonjunk be. A végszükséges legmodernebb eszközök dunk előállítani, a többit külső termelői ső cel természetesen eladni, persze ha
partnerekkel
szerződéses
termeltetésbemutatását, másrészt biztosítják azon
tisztességesen megfizetik.
biológia alapok védelmét - vetőmag, sel fogjuk biztosítani.
A
gazdaság
1100
Holstein-Friz
teheimmm Részvénytársaság alakul
magas genetikai értéket képviselő szarvasmarna, sertés, juhállomány -, me- ne ugyancsaK állami tulajdonban ma- Milyen szervezeti formába alakul a
lyeket privatizációval nem lehetne meg- rad, részben magas genetikai értéke gazdaság, melyek árközvetíen feladamiatt,
részben,
mert
az
ágazat
szervefelelően felügyelni, kezelni. Nyilvánvatok?
ló, hogy ilyen követelményeknek egy sen összekapcsolódik a növényter- Március végéig meg kell határozni a
mesztő
egységgel.
A
szarvasmarha
álrosszul gazdálkodó, rossz termelési felrészvénytársasággá alakulás tartalmi,
tételekkel rendelkező, rosszul irányított lomány hasznosítja a növénytermesz- formai feladatait, privatizációs prograüzem nem tud megfelélni. A „tizen- tés melléktermékeit, ugyanakkor bizto- mot kell kidolgozni. Ezt a Földművelési
négybe" kerülés tehát egy igen magas s ítja a trágyázást. Ezek az elemek alkot- Minisztérium felülbírálja és végrehajtászintet feltételez. Az éve* óta tartó fo- nak olyan egységet, amelyet nem sza- sára privatizációs átalakulási kormánylyamatos, sikeres gazdálkodásunk, mű- bad megbontani, s ez alkotja a vagyon biztost jelöl ki. Az ö feladata lesz 6 hószaki ellátottságunk, dolgozóink szak- 75 százalékát. Ez a 75 szazalók tehát nap alatt a gazdaság átalakítása. Valómai képzettsége, hozzáallása nyújtott százszázalékos állami tulajdonban ma- színű, hogy eddigi önálló egységeink alapot erre a kedvező megítélésre. Mi- rad.
Surján, Szenttamás, Csorba, Barta ként értékeljük a döntést? A fentiekből
még nagyobb önállóságot kapnak,
Huszonöt
százalék
részkiderül, hogy büszkék lehetünk. Külöönelszámolók lesznek, de termében
vagy
teljesen
privatinösen azért, mert ezt az eredményt saszetesen a központi irányítás részeként
zálható
ját erőből értük el. Ide semmilyen betápműködnek. Az Rt.-vé alakulással egyilált hazai, külföldi lobbyzott pénzek nem
- Mi tartozna a 25 százalékba és mi- dőben az annak megfelelő új vezetest
jöttek. Ennek dolgozóink hangot is ad- lyen privatizációs elképzelések szület- is ki kell alakítani, elnökséggel, elnökkel
tak, és hittek az ilyen értelmű döntés- tek?
és a gazdaság üzemviteli irányításáért
ben. Természetes, hogy örülnek, hi- Ide tartozna a lótenyésztés, amelyet felelős ügyvezető igazgatóval. De ez
szen most, a mezőgazdaság jelenlegi külső tőke bevonásával lehetne fejlesz- még később lesz, pillanatnyilag az áthelyzetében tartósan biztosítottnak lát- teni, vegyesvállalati formában. A másik alakulási program kidolgozása a cél.
ják munkahelyüket, s ezzel együtt meg- a húsüzem, amelyet privát vagyonnal
- Köszönöm a beszélgetést!
élhetésüket.
kibővítve felújítanának, s amely társaPásztor
Természetesen, hiszen az agrárágazat döntő tényezői voltak, s hogy
azok maradnak-e, ezekben a hóna»okban dől el. Szinte az egész ország
igyelme rájuk irányul, s közben egy
másik területen alapvető változások
történtek. A közelmúltban döntötte el
a kormány, hogy az ország 124 állami
gazdaságából melyiket tartja elég értékesnek és hasznosnak ahhoz,
hogy állami tulajdonban tartsa meg,
s melyeket hagyja sorsára, privatizálódjon, ha tud. A gondos megmérettetés során tizennégy állta ki a próbát, köztük a Törökszentmiklósi Állami Gazdaság, amely olyan előkelő,
nemzetközi nírü nagyüzemek társaságában, mint a Bábolnai, Lajtahansági, Mezőhegyes!, Gödöllői ÁG, a
jövőben kincstári birtokként működhet tovább. Bővebb ismeretek szerzése céljából felkerestük Berczeli Istvánt, a gazdaság igazgatóját.
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Kis magyar politológia
Sorozatunk címszavai nem egészen úgy szerepelnek nálunk,
mint a lexikonokban. Magyarázataink általában problémát vetnek fel, problémát
kutatnak, s értelmezési lehetőséget kínálnak.
1

Szabadság. Minden nemzedék kutatta, s miriden hatalom megtalálni vélte. A lexikonok általában a mindennapi hatalom által „hivatalosan"
elismert tudományos álláspontot közvetítik. A
koronként változó rendszerek, koronként változó lexikonjaiban, koronként és rendszerenként
változó definíciók találhatók.
Nagyon sokat elárul az emberről, hogy értékrendjében a szabadság milyen helyet foglal el.
Ahogy mondani szokták, a szabadság egyik
alapvető kritériuma, hogy a „szabadságot" mint
értéket, az ember saját értékrendjében oda helyezi, ahová akarja. Kérdés, lehet-e az ember
annyira szabad, hogy saját szabadságát önként
feladja, lemondjon róla? Nem extrém „agyrém":
demokratikus alkotmány lehetővé teheti-e, hogy
az állampolgár lemondjon emberi szabadságjogairól?
Nem értelmezés kérdése és nem is jogi kérdés: az emberi szabadságjogok - sajtó, lelkiismereti, szólás-, egyesülési, stb. szabadság - a
demokratikus alkotmány alapját kell, hogy képezzék. Amennyiben az alkotmány az ezekről
való lemondást megengedi, a szabadságjogokkal való „nem rendelkezést" alkotmányosnak tekinti, tehát önmaga demokratikus jellemvonást kérdőjelezi meg.
A kérdés felvetése nem öncélú, s kifejezetten
nem elmeélesítési gyakorlat. A szabadság egyféle értelmezése ugyanis eleve elvárja az állampolgártól, hogy jogai egy részéről mondjon le a
közösség javára, ez az úgynevezett etaista álláspont, mely az államot tekinti a közösségi akarat megtestesítőjének, s a jogokról való lemondás mértéke erősen változik a parancsuralmi diktatórikus, autokratív -, atyáskodó - paternalisztikus - keresztény és polgári ókonzervatív - a
kétkamarás parlamentarizmus - a liberális parlamenti demokrácia hívei között.
A képviseleti demokrácia mindenképpen a jogok egy részéről való lemondást, annak „átruházását" jelenti egészen addig, amíg a kontroll,

az igazítás lehetősége nem adott. Az állandó
népszavazások kikerülése kifejezetten praktikus, de az érintett teljes kikapcsolása saját életének, sorsának közvettlen irányításából az állampolgári jogok tényszerű korlátozását jelentik. Magyarán: az emberi érdekek - s ezzel
együttaszabadságjogok-figyelembevételeinek
mértéke csak a személyektől függ, s az megítélés kérdése, hogy a személy szava, garanciája
mennyiben lehet az emberi szabadságjogok biztosítéka.
Persze, az ataista álláspontokkal szemben felsorakoztathatók különféle liberális - az egyén
elsőbbségét hirdető - álláspontok egészen az
állam létét tagadó anarchizmusig.
A paletta tarka, de még a szabadságot nem
sikerült igazán definiálni. Lehet, hogy azoknak
van igazuk, akik a szabad cselekvést mindenek
fölé helyezik? Esetleg azoknak, akik mintegy
saját cselekvési szbadságukat vallásuk, hitük
korlátainak rendelik alá? Vagy azok szabadok
igazán, akik a másoknak való „károkozástól"
tartózkodnak csak? Vagy: a szabadság megengedi mindazt, amit törvény nem tilt?
Nyilvánvaló, hogy az igazság a szemléletek
sokféleségében van, s igazából a kérdés már
csak az, hogy a jog a sokféleségben hol húzza
meg a határt (azaz: mit tesz tilossá), ám ahelyett, hogy visszakanyarodnék az alkotmányosság kérdéséhez (végtelenítve a problémát), inkább Madáchra hivatkozom: Madách - a XIX.
század második felében - a „szabadság válságát" tapasztalva úgy gondolta, hogy az ember
nem lehet szabad, de a szabadság hite nélkül
nem élhet, s - mint Petőfi korábban - ő is eljutott
oda, hogy az igazi szabadság, a megélt szabadság nem más, mint maga a szabadságért
való
küzdés.
Persze, ez is csak egy vélemény, hogy
mennyire és mennyiben aktuális vagy akutalizálható - nézőpont kérdése.

Kakuk I.
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Hol volt - hol nem volt

Mégis lesz városi múzeum
Oly s o k s z o r lángolt fel már a vita:
mitől v á r o s ez a v á r o s ? N i n c s e n e k régi,
patinás épületei, v á r o s i a s főtere, n i n c s
telefonja, u s z o d á j a , s p o r t c s a r n o k a . Végeláthatatlanul h o s s z ú , d e r é k s z ö g b e n
találkozó, p o r o s utcái e g y h a n g ú a n szelik a n a g y k u n s á g i p u s z t a s á g o t . V a j o n
meg tudjuk-e teremteni a városiasságot
m e g f e l e l ő e n j e l k é p e z ő , kulturális közösségeket, művelődési centrumokat?
A lokálpatriotizmus ú j r a é l e d é s e , vezetőink előrelátása, a p o l g á r o k áldozatvállalása t e r e m t - e m a r a d a n d ó értékeket? Nos, a városi m ú z e u m ü g y é b e n
biztosan, hisz az é v e k óta „ é p ü l ő " m ú z e u m átadást a u g u s z t u s 20-ára tervezik. Az elmúlt é v t i z e d e k g y ű j t ő m u n k á j á ról beszélgetek S z a b ó Antallal, a gyűjt e m é n y kezelőjével.
Az e l ő d ö k jó m u n k á t v é g e z t e k
Két pedagógus lelkes munkájának köszönhető, hogy m a már gazdag anyaggal
r e n d e l k e z ü n k - kezdi a visszatekintést
S z a b ó Antal, aki főállásban a Bercsényi M.
Gimnázium tanára. Az egyik Tóth Sándor,
katolikus iskolai tanító, aki főleg levéltári
anyagok alapján kutatta a város múltját.
Halála után a család beleegyezésével kiadták a Vázlatok Törökszentmiklós
történetéből című helytörténeti munkáját. A másik: Butyka Béla, református iskolai tanító.
Ő inkább tárgyakat gyűjtött; főszervezője
volt a helytörténetkutatásnak. Mindig sok
gyerek vette körül, reméljük élnek még a
tanítványai. De akadtak más lelkes gyűjtők
is, például Szécsi Gyula tanár, vagy Tóth
Gyula tisztviselő. De említésre méltó egy
Fodor nevű vasutas, aki a Tiszából halászott mamutagyart és mamutfogakat hozott. A környék régészeti leletekben gazdag, a Tisza védelme miatt kedvelt települési hely volt. 1930 óta többször folytak
ásatások a környéken.
Tehát elegendő anyag állt rendelkezésre ahhoz, hogy 1961-ben megnyithassák
a múzeumot a Budai Nagy Antal úton. Béla
bácsi halála után viszont felszámolták, az
anyagot ömlesztve a művelődési központ
pincéjébe szállították. Sőt, a családjától
tudom, hogy nagy részét összepakolták és
elvitték.
Erről csak mostanában értesültem, de
tudom, hogy az értékesebb leleteinket
gyakran vitték el kiállításqkra, de mindig
pontos leltár szerint; és a lelőhelyet is feltüntették rajta. A város újratelepítésének
250. évfordulójára, még Butyka Béla segítségével, nagyszabású kiállítást rendeztek
a Művelődési Központ pódiumtermében.
Ott láttunk igazán múltunk gazdag maradványait. A gyűjtés főszervezőjének halála
után átmenetileg visszaesett a kutatómunka. De a hetvenes évek közepén a megyei
múzeum segítségével az anyag kisebb részét kiállították a művelődési központ udvarfelőli részének négy kis szobájában. Az
a n y a g l e l t á r o z á s a m e g k e z d ő d ö t t , sőt
1978-79-ben a néprajzi anyaghoz házról-
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A helytörténeti
múzeumért

T Ö R Ö K S Z E N T M I K L Ó S LAházra járva jócskán gyűjtöttek a fiatalok K O S S Á G A , I N T É Z M É N Y E I ,
ÜZEMEI, KÖZÖSSEGEI!
középiskolai táborokban.
A Törökszentmiklós Városi PolKÖLTÖZÉS UTÁN KÖLTÖZÉS
1979-ben a városi tanács művelődési gármesteri Hivatal elhatározta,
osztályvezetője felkért a gyűjtemény keze- hogy mintegy két évtizedes szülésére. Biztattak, segítettek, érdeklődtek. net után méltó körülmények köAz elkövetkező évek eredményesen tel- zött ez óv augusztus 20-an újból
tek, mintegy 8 0 0 anyag kartonoztunk. Ben- megnyitja a helytörténelmi gyűjtene éltünk a város vérkeringésében, szük- ményt. Hogy minél gazdagabb kiség esetén a könyvtár helyiségeit használ- állítási anyag álljon a szervezők
hattuk, múzeumi órákat tartottunk. Volt rendelkezésere, azzal a kéréssel
fordulunk városunk lakóihoz, inhonismereti szakkör, különböző pályázatézményeihez, üzemeihez, egyéb
tokon szép sikereket értünk el. Igen jó volt közössegeihez, hogy a birtokuka kapcsolat a megyei múzeum munkatár- ban lévő anyagokat ajándékozsaival. Több diákunk nyári táborozását se- zák a gyűjteménynek. Ilyenek: a
gítették.
város történetéből való tárgyak,
dokumentumok /írásos emlékek/:
- mezőgazdasági,
ipari, kereskedelmi e s z k ö z ö k , dokumentumok,
- állattartás emlékei, tárgyai,
eszközei,
- az otthonok berendezései,
- életformát szemléltető emlékek, fényképek, ruházat,
- iskolázás tárgyai és dokumentumai,
- h e l y i nyomda,
újságkiadás
emlékanyaga,
- vallási é l e t h e z kapcsolódó
emlékek,
- katonaélet emlékei,
- intézmények,
vállalatok, üzemek, kisiparos és
kiskereskedők
termelését szolgáló e s z k ö z ö k ,
dokumentumok,
- a múlt egészségügyét
szemButyka Béla, akinek sokat köszönhet a múze- léltető adatok, anyagok,
- egyesületek dokumentumai,
um
- sportemlékek,
pénzek
És akkor jött az újabb költözés!
és minden egyéb, ami szűkebb
Úgy történt egy, az ünneprendező irodá- vagy szélesebb múltunkat szemnak kellett a hely, a gyűjteményt a KÖJÁL léletesen vagy tényszerűen doku( m a Tisztiorvosi Szolgálat) épületébe vit- mentálja.
tük. Rohammunkában, a mamutfog el is
Ugyanakkor azoknak a jelentrepedt. Ömlesztve tároltuk, a hely csak az
kezesét is várjuk, akik olyan anyaanyag megőrzésére volt elég, mindössze
g o k n a k birtokosai, a m e l y e k e t
5 négyzetméternyi hely maradt. Ez négy-öt meg akarnak tartani, de a városi
éve történt.
kiállításhoz rendelkezésünkre boÚgy tudóin, akkor vette meg a tanács a csájtanák. A z a j á n d é k o z ó k n a k
Gomba-féie t^ázat, ami már alkalmas lehet esetenként honoráriumot is biztosokrétű múzéumi feladatra. Az anyag már síthatunk szerény anyagi kereott is van. Az építkezési munkák miatt ne- tünkből. Az ajándéktárgyakat, dohéz volt itt tárolni, óvni az értékeket. Egy- kumentumokat minden pénteken
szer menteni is kellett. Riasztottak, hogy délután három órától hétig a megcsőtörtés van, az elavult vízvezetékrend- nyitandó gyűjtemény épületében,
szer megsérült. Azóta kijavították, nemso- a volt G o m b a doktortól e célra
kára kiállítás berendezése következik. Kül- megvásárolt házban átvesszük.
Külón előre is megköszönjük azt
ső szakmai'segítségre lesz szükség.
Az épület már kívül-belül megfrissülve a többletet, amit az ajándékozó, a
várja, hogy megtöltsék az értékekkel. Ren- dokumentum múltjáról, használati
geteg társadalmi munka, önzetlen segít- módjáról közöl. Hasonlóképpen
ség gyümölcse a nyárra beérik. Az önkor- olyan közléseket, amelyek várományzat részéről Mészáros János alpol- sunk, környékünk múltjara vonatgármester, a terület felelőse A g j a össze a kozó ismeretek gyűjtését segítik.
Szeretettel várunk minden felmúzeum ügyeit. A tervekről, lehetőségekajánlót,
közlőt, kölcsönzőt a fent
ről folytatott beszélgetést a következő számegjelölt helyen és időben!
munkban közöljük.
Mészáros János
Kovács Györgyné
S z a b ó Antal
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Elet a halálból
Húsvétra készülődünk, A kelő hajnal, az ébredő tavasz, azsendülő vetés, a ragyogó nap és a fakadó rügyek annak a diadalmas étetnek isjelzései, amit Jézus Krisztus főítámadásával hozott nekünk.
Hogy az étet iőbb minta halát, a fény diadalmasabb mint a sötét, ajóság erősebb
minta gonoszság és a szeretet túléli a gyűlöletet.
Jézus föltámadását ábrázoló képeslapjaink is ezt a nagy hitet, ezt
az újjászülető Életet vannak hivatva közölni szeretteinkkel, akiknek
húsvéti üdvözletként elküldjük.
Ezeken a több-kevesebb művészettel készített lapokon Jézus
győzelmes fehér lobogóval lép ki
sírjából, melynek nyílása elől a kő
elmozdult, magából a nyílásból
pedig mintegy villámlásszerűen
fényözön árad ki, a halál hitelét
bizonyító pecsét összetörve függ
a kövön, és a halál őrei, a katonák
pajzsukat védekezően maguk elé
tartva, ijedten hátrálnak. Mindez
megerősít bennünket húsvéti hitünkben: Krisztus föltámadásával
győzött a halálon!
A feltámadásnak ez az ábrázolása
azt a hiedelmet keltheti bennünk,
hogy Jézusnak előbb fel kellett törnie a kövön függő pecsétet, el kellett hengerítenie a követ, fényt kellett gyújtania a sötétben, és
ijedtséggel kellett lefegyvereznie a
halál őreit, hogy kiléphessen sírjából.
Mindez megtörtént, de csak feltámadása után, mert Jézus a lezárt
kövön keresztül jött ki sírjából feltámadt dicsőséges testével és a
sírkövön levő pecsét érintetlenül
hagyásával.
És ez a csodálatos a föltámadásban, hogy hiába függ ott a halált
emberileg csalhatatlanul igazoló
pecsét. Hiába zárja el a sír száját
a hatalmas kő, hiába állnak ott őrt
a katonák - gondolván -, hogy halottat őriznek, mert mindez semmivé vált.
A halál fegyverei és bizonyítékai
kiüresedtek. Itt állott szemben az
élet a halállal. Ekkor hangozhatott
el a Megváltó ajkáról a kiáltás, amit
Ozeás próféta évszázadokkal előbb prófétai látomásában hallott,
és amit Szent Pál is idéz: „Halál,
hol a te győzelmed? Halál, hol a te
fullánkod?"

A halál biztos jelei Krisztus megsemmisítése helyett Krisztus diadalát növelik.
A költészethez kell folyamodnunk,
hogy megérthessük, miről is van itt
szó. Idézzük Petőfinek néhány
szép verssorát: „Kedvemnek ha
magja volna:/Elvetném a hó felett,/S ha kikelne: rózsaerdő/ Koszorúzná a telet." Jól értsük meg,
mit is mond a költő. Nem azt, hogy
a hóra vetett mag előbb elolvasztja a havat meg a jeget, és azután
bomlik ki rózsaerdővé. Hanem a
jég megmarad, a hó megmarad,
és ebben a jégben-fagyban virul ki
kedvének rózsaerdeje. A kedvmag nem a tavaszi meleg talajtól
kapja a táplálékot, hanem a jégenfagyon is áthatoló, titkos gyökereken és így bomlik ki a rózsa. Húsvét nyelvére ez lefordítva azt jelenti, hogy amikor még jelen van a
halál fagya-hava, a feltámadt élet
rózsabokra virágba tud borulni. Hiába sorakoznak tehát a halál jelei,
a pecsét, az őrök meg a kő, sőt
maga a halál sötétsége. Jézus a
szemébe nevet mindennek és éli
a feltámadás ragyogó titkát. Jézus
a feltámadás életét éli akkor is,
amikor még körülötte minden a
halálról beszél és mindenütt a halál ténye van az emberi tudatokban.
Mi is azért veszítjük el a bennünk
kigyulladt húsvéti hitet olyan hamar, mert a körülöttünk lévő világban nem látjuk a feltámadás jegyeit, inkább a halálét
Mind amai napig feltámadt Jézust
halottnak hitték és hiszik a zsidók
és korunkban még sokan mások,
sőt a szemtanúság látszatával
dicskedő katonákkal „és vénekkel
egybegyűlve tanácsot tartottak.
Aztán sok pénzt adtak a katonáknak és meghagyták nekik: Mondjátok; Éjnek idején, amíg mi aludtunk, eljöttek tanítványai és ellopták."

Ezeknek hazugságai is rögtön elhangzottak, de azért Jézus feltáiadását ezek az emberi hitetlenégek és aljasságok sem tudták
megakadályozni.
A húsvéti hit diadala pedig már két
évezred óta tart, ha e hit mellett
elszánt hitetlenek és fizetett hazugok azóta is megvannak még. Jézus halála folytatódik ugyan a világ végéig, ellenségei is származnak egymástól évről-évre, de tanítványai, hívei egyre sokasodnak, és a húsvét diadalfényei is
újabb arányokat öltenek. Mint
ahogyan Szent Pál is mondja:
„Mindig hordozzuuk Jézus halálát
testünkön, hogy Jézus élete is
nyilvánvaló legyen a mi halandó
testünkön."
Aki tehát hinni akar a húsvét halálból életet fakasztó - üzenetében és erejében, az a körülötte
levő halál-jegyek és halál-sötétek
szemébe kiáltsa bele a krisztusi
élet diadalát.
Hiszen az egész evangéliumi élet
nem más, mint a halállal és a
halál jegyeivel szemben észrevenni és igenlőleg lefoglalni az isteni életet.
Ne várjunk hát arra, hogy a mai
világban és életünkben jelen levő
haláljelek megvilágosodnak,
sírokról a kövek nem hengerednek
elf és a halálról szóló emberi bizonyságok érintetlenül tovább tanúskodnak:
hogy a szesz- és
szexhullám elszabadultan
árad,
hogy a házasságok bomlanak, az
élet csírájában való megölése törvényesen védett világszerte, hogy
sok a jogfosztott ember és nem
csöndesül a békétlenség és gyűlölet
A feltámadt Jézussal kiáltsuk bele
a terjengő sötétségbe az élet, a
jóság és szeretet hitét, hogy ebből
a hitből fakadjon föl a minden halált elsöprő, isteni élet.

Í

Kohajda Zoltán

'

[

14

v.v.x.v.v.v.-.v.;

T Ö R Ö K S Z E N T M I K L Ó S ÉS V I D É K E

1 9 9 2 ÁPRILIS j

Bűnügyi statisztika
1991

-

esetben elhunytak száma 19-ről 16Már az elmúlt évben is közra csökkent. A súlyos közlekedési
readta lapunk a városi renVigyázat, csalók!
balesetek száma tavaly 58-ról 42-re
dőrkapitányság bűnügyi stacsökkent, a könnyű sérüléssel járó
tisztikai adatait. Dr. Papp LaTöbb évre visszamenően most ta- balesetek száma viszont 15-ről 19-re
jos rendőrőrnagy, rendőrka- pasztalható erőteljes növekedés a nőtt. A koccanásos, személyi sérüpitány idén is készséggel bo- csalások számában: 90 százalék(!)t léssel nem járó balesetek s z á m a
csátotta rendelkezésünkre az a sikkasztások számában: 58 száza- 152-ről 126-ra csökkent.
143 esetben állapítottak meg alko1991-es adatokat, értékelését lék (!). Jármű önkényes elvétele az holos
befolyásoltságot járművezeelőző évi kettő helyett 7 volt (350
is hozzátéve.
tőknél a tavalyi év során.
százalék!).

Elmondható, hogy a Törökszentmiklósi Rendőrkpitányság területén
az elmúlt évben csökkent a bűncselekményt elkövetők számának növekedési üteme. Míg 1990-ben az előző
évihez képest 45 százalékkal nőtt az
ismertté vált bűncselekmények száma, addig tavaly csak 19 százalékkal.
Ez a megye városai közül a legalacsonyabb növekedési ütem.
Törökszentmiklós Városban ismertté vált bűncselekmények száma
az 1990-es 662-ről 792-re nőtt. Ez a
megyei átlag alatt van, noha több mint
napi két bűncselekményt követnek 25
ezres városunkban. (A megyében az
emelkedés 25 százalék volt tavaly, ós
összesen több mint 13 ezer bűncselekmény vált ismertté; ez naponta
36.)
A kiemelt, súlyos
bűncselekmények közül emberölés
Törökszentmiklóson nem történt 1991-ben, emberölési kísérlet sem volt. Tiszabő
községben egy egyedül élő idős
asszony sérelmére történt emberölés. Az elkövető felderítése folyamatban van.
A kiemelt bűncselekmények közül
a rablások száma 5-ről 3-ra csökkent
a városban.
A szándékos testi sértések száma
29-ről 13-ra csökkent. Emelkedett viszont a garázdaságok száma, 20-ról
27-re. Összességében az erőszakos
és a garázda jellegű bűncselekmények száma 37 százalékkal nőtt.
Az ismertté vált bűncselekmények
közül továbbra is a legtöbb a lopás,
ami a városban körülbelül 10 százalékkal emelkedett. Ezzel szemben a
betöréses lopások száma csökkent,
68-ról 51-re. Hetente tehát egy betöréses lopás történik a személyi tulajdon sérelmére.
A társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett betöréses lopások s z á m a 3 9
százalékkal (I), a lopások száma 30
százalókkal nőtt.

Az a tapasztalat a városban - mint
a megyében és az országban is -,
hogy nőtt a szervezetten, csoportosan elkövetett bűncselekmények, az
utazó bűnözők száma.
Emelkedett a bűnözők által okozott
kár összege. A személyi tulajdonban
5,5 millió, a társadalmi tulajdonban 3
millió volt az okozott kár. Az ismertté
vált bűnelkövetők közül csökkent a
fiatalkorúak aránya. Nőtt a visszaesők száma, kb. 5 százalékkal és ami
a legszomorúbb, 57 százalékkal nőtt,
a bűnelkövető gyermekkornak száma: ők képezik az utánpótlást.
Nőtt, közel 19 százalékkal az alkohol hatása alatt bűncselekményt elkövetők száma.
A befejezett nyomozások száma az
egész kapitányság területén 15 százalékkal növekedett, a vádemelések
száma 11,7 százalékkal. (A különbség az eredménytelenül lezárt nyomozások számát növelte.) A rendőrségi tettenérések száma 16,9 százalékkal nőtt. Emelkedett az ismeretlen
elkövetők elleni eljárások száma, és
nőtt a felderített ügyek száma is. Az
ismeretlen tetteses felderítési mutató
46.1 százalék, amely a megyében a
legjobb. így is minden második bűncselekmény tettese ismeretlen marad, azaz 50 százaléknál nagyobb a
bűnözők esélye arra, hogy nem buknak le. Ez tavaly még fordítva volt, 5 0
százaléknál kisebb esélyük volt. A
nyomozás eredményességi mutató
55.2 százalék, amely ugyancsak a
megyei átlag fölött van. Növekedett a
bűncselekmény miatt őrizetbe vett ós
előzetes letartóztatásban lévők száma is.

Kevesebb haláleset
az utakon
A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság területén a közlekedési bal-

A legtöbb baleset Törökszentmiklós ós Fegyvernek területén, 4-es
főútvonal belterületi szakaszán történt, a főút áteresztőképességének
leterheltsége miatt.
Az elkövetőket valamennyi kiemelt
és súlyos bűncselekmény esetén felderítették. A kis súlyú vagyon elleni
bűncselekményekben - színesfém,
kerékpár, alkalmi lopás - nem sikerült
az elkövetők egy részét megtalálni.
Növekedett a csalások száma, melyek között gyakori volt a biztosítási
csalás. Személygépkocsik, motorkerékpárok, egyéb járművek eltűnését
jelentik be a rendőrségnél, majd a
biztosítóknak. Ezekről később kiderül, hogy ilyen jellegű bűncselekmény
nem törtónt, de így jutottak biztosítási
összeghez. Jelenleg is széleskörű
nyomozás folyik ilyen ügyekben.
Nagy számú elkövető, több személy
van őrizetben, akik külföldi kapcsolatokkal nyugati gépkocsikat szedtek
szót, vagy kivágták az alvázszámot,
hamis forgalmi engedélyekkel követtek el visszaélést, üzérkedtek.
Az erőszakos és garázda jellegű
bűncselekményekkel szemben a hatékonyabb rendőri fellépés érdekében, veszélyeztetett helyekre, napokra és időpontokra rendőri erőket
csoportosítottak át. Nőtt a razziák,
közterület ellenőrzések száma, kérték a speciális Pelilkán Kommandócsoport közreműködését is. Nagy segítséget jelent a városi polgárőrség
megalakulása. Igen fontos szerepük
lesz a bűncselekmények megelőzésében, a közterületek rendjének biztosításában.
Javában tart annak a kirívóan súlyos bűncselekmény-sorozatnak
a
felderítése, amely a múlt évben kezdődött. Több személy az esti és éjszakai órákban lányokat csalt el a
város különböző részein, és erőszakkal közösültek velük. Az ügyben szereplő valamennyi elkövető - öt személy - előzetes letartóztatásban van.
(Folytatás a 15. oldalon)
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Bűnügyi
statisztika-1991
(Folytatás a 14. oldalról)
1991-ben több kiemelt országos szintű bűnügyben sikerült eredményt elérni a helyi rendőrkapitányságnak. Béres Deák Győző Zsolt
neve, magászemélyek sérelmére elkövetett,
150 rendbeli csalás felderítése kapcsán ismerős lehet. Egy másik személy jogtanácsosnak
adta ki magát. így csalt ki hiszékeny emberektől készpénzt, valutát, nyugati gépkocsit.
Mindezt építőanyag, telekvásárlás igeretével.
(Dr. Tóthnak adta ki magát).

Javulatak a rendőrök
munkafeltételei
Az elmúlt évben, több évtized után , az új
épület átadásával javultak a rendőrség munkafeltételei. Ez kulturált ügyfélfogadást tesz
lehetővé. Köizetesített fogdát adtak át, számítógépes rendszert telepítettek. Ez dinamikus
fejlesztés a nyilvántartási rendszerben.
Az igazgatásrendészet területén olyan
program készült, melyet a tervek szerint 1993.
júüus 1-ig bevezetnek az ország minden rendőrkapitányságán. Az új bűnügyi laboratóriumban korszerő technikai berendezések állnak a
bűnüldözés szolgálatában. A rendőri állomány
stabil volt, következetes fegyelemkezelő munka történt. Fegyelemsértés miatt két dolgozót
bocsájtottak el. Tovább növekedett a rendőri
állomannyal szembeni szakmai követelményszint. Becsületes, lelkiismeretes munka, határozott és kemény fellépés a bűnözőkkel szemben, kulturált és udvarias intézkedés: ez követelmény az ügyfélfogadásnál. A létszámnövekedésre szánt pénzt a fogda felemésztette,
annak ellenére, hogy a legfontosabb a rendőrök közterületi jelenlétének növelése lenne. Az
önkormányzatokkal, intézményekkel és a lakossággal megfelelő kapcsolat alakult ki. Támogatjak a rendőrség munkáját a bűnmegelőzési alapítvány keretében. Több mint egymillió
forint gyűlt össze, melyből speciális betörésjelző, betörőfogó készülékeket vásároltak, és
egyéb modern bűnüldöző technikai eszközöket, melyek nélkülözhetetlenek a rendőrség
m u n k á j á h o z , és a lakosság biztonságérzetének növeléséhez. A betörésjelző készülékkel már eredményes értek tetten behatolókat. Itt köszöni meg dr. Papp Lajos rendőrkapitány úr a lakossagnak, az intézményeknek az alapítvány anyagi támogatását, valamint a rendőri munkahoz nyújtott segítséget.
Jelentősen növekedett az igazgatásrendészeti tevékenységen belül a fegyverügyi és a közlekedésiigazgatásiügyekszáma. A vadász és
az önvédelmi fegyerrel rendelkezők újra vizsgáztatását kiemelten kezelték (a határidő március 30-a volt), biztosították a torlódás- és
zökkenőmentességet.
Az elkövetkező időszak fő feladatai: szélesíteni az önkormányzatokkal, intézményekkel
és lakossággal történő együttműködést. A
közrend, közbiztonság erősítése, az erőszakos, aarázda jellegű bűncselekmények megelőzése, a közlekedési fegyelem javítása, végezetül a lakosság biztonságérzetének növelése, hogy nyugodtan dolgozhassanak, közlekedhessnek, pihenjenek és szórakozhassanak- fejezte be nyilatkozatát dr. Papp Lajos
rendőrkapitány lapunk számára.
T. A.

Garázdák, betörők, tolvajok
Mielőtt megrettennének ennyi
"kékfényes" hír láttán, sietünk
leszögezni: a jogsértések n e m az
elmút hónapban történtek. Egy
negyed év - néhány kirívó esetért
v í s s z á b b l a p o z t u n k a jegyzőkönyvekben - krónikájában tallózhatnak, egyfajta bűnügyi statisztikát tartva kezükben. Közöttük szerencsére több "arhlvált"
üggyel is találkozhatnak, vagyis
az ismeretlenek, rendőreink nyomozásának köszönhetően azóta
már ismertté váltak. Nézzük a forró nyomokat!
- Ismeretlen tettes ellen folytat nyomozást a rendőrkapitányság, mert
1992. január 22-re virradóan az elkövetők, az éjszakai órákban a drótháló kifeszítés módszerével behatoltak a törökszetmilkósi MHSZ lőtér épületébe és az
épületről 12 beüvegezett ablakszárnyat
tulajdonítottak el. A keletkezett kárérték
körülbelül 20 ezer forint.
- Sikkasztás bűntett elkövetésének
alapos gyanúja miatt indult eljárás K.
T.-né tiszabői lakos ellen, aki mint a
tiszabői Postahivatal hivatalvezetője, az
állampolgárok által takarékbetétkönyvükbe befizetett összegeket meghamisítva vezete ós könyvelte el, a pénzt
saját céljaira fordította. A keletkezett tőke és kamathiány körülbelül 500 ezer
forint.
- Csoportosan elkövetett garázdaság
büntette miatt indult büntető eljárás Fátyol Sándor törökszentmiklósi lakos és
társai ellen, akik alaposan gyanúsíthatóak azzal, hogy 1992. január 13-án az
esti órákban a törökszentmiklósi EGYMl Rendelőintézet épületébe behatoltak, garázdálkodtak, az ott dolgozókat
megfenyegették, kárt okoztak, a betegekben féíelmet, riadalmat és megbotránkozást váltottak ki. A garázda személyeket állampolgári bejelentésre, a
rendőrség távolította el az épületből.
- Örizetbevétel mellett betöréses lopás bűntett elkövetésének alapos gyanúja miatt büntető eljárást folytat a rendőrség Mága Csaba tiszabői lakos ellen, akivel szemben hasonló bűncselekmények miatt, jelenleg bírói szakban folyik eljárás. Nevezett személy alaposan
gyanúsítható, hogy január 10-re virradó
ejjel Tiszagyenda Községben több helyre kísérelt meg behatolni, majd egy lopott kerékpárral és szekercével Tiszaroff községbe ment, ahol behatolt a helyi
étterembe aitókifeszítós módszerével,
és onnan italárut, dohányárut és egyéb
tárgyakat tulajdonított el, melyek között
volt egy videó magnetofon is. Közben
az állampolgárok észrevették és értesí-

tették a rendőrséget, akik a menekülő
elkövetőt a Tiszabőt ós Tiszaroffot
összekötő útszakaszon elfogták. Nevezett több bűncselekmény elkövetésével
is gyanúsítható.
- Az elmúlt év október végén ismeretlen tettesek ablakbemászás módszerével behatoltak tiszatenyő községben
egy magánszemély által üzemeltetett
diszkont áruházba ós onnan italárut,
édességet, ruhaneműt, zsebszámológépeket tulajdonítottak el, kb. 24 ezer
forint értékben.
Ugyancsak ismeretlen tettesek hatol-

tak be a Tiszatenyő Községben lévő
általános iskolába, ahol szándékos rongálást követtek el ós rádiós magnetofont tulajdonítottak el. A nyomozás során a bűncselekmény elkövetésével
alaposan gyanúsítható Csathó József
24 éves szolnoki lakos őrizetbe, ós B.
Szilárd 14 éves társa intézeti elhelyezésre került.
- Őrizetbe vétel mellett büntető eljárás
indult Palcsi János fegyverneki lakos
ellen, aki alaposan gyanúsítható, azzal,
hogy 1992. március 7-én az esti órákban lakatlefeszítés módszerével behatolt a fegyverneki Csemege ABC-be és
onnan 18 ezer forint értékben dohányárut tulajdonított el, majd azt megkísérelte értékesíteni, de a rendőrjárőr tetten
érte.
- Ismeretlen tettes ellen inndult eljárás, mert 1992. március 13-án adélelőtti
órákban a Törökszentmiklósi Start Műszaki Járműboltból eltulajdonított egy
Samsung VC-E 805 P/SEH típusú, 6
CAAA OOO 175 gyári számú videokamerát 89 ezer 900 forint értékben.
- A fegyverneki Magyar Vendéglő
parkolójában 1992. március 13-án 13
óra körüli időben ismeretlen tettes felnyitott egy ott parkírozó személygépkocsit, melyből diplomatatáskákat tulajdonított el es az egyikben az iratokon kívül
200 ezer forint készpénz volt.
- Ismeretlen tettesek hatoltak be lakatlefeszítés módszerével március 5-re
virradóan a Törökszentmiklósi Állami
Gazdaság Surjáni Húsüzemének irodahelyiségébe és onnan eltulajdonítottak
egy lemezkazettát, a benne lévő 44
ezer forint készpénzzel együtt.
- A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya csalás bűntettének alapos gyanúja miatt széleskörű nyomozást folytat több helyi lakossal
szemben, akik közül többet őrizetbe
vettek.
Alaposan gyanúsíthatok azzal, hogy
gépkocsikat külföldi állampolgároknak
adtak el, majd a biztosítónál bejelentették, hogy a gépkocsit ismeretlen személyek eltulajdonították, ezek után a
gépkocsi ellenértékét megkapták. Gyanúsíthatok továbbá, hogy az ország különbözőterületén gépkocsikat tulajdonítottak el, a tulajdonos tudtával, melyet
szintén értékesítettek és a biztosítóktól
nagyobb összegeket vettek fel a valójában el sem lopott gépkocsikért. Továbbá eddig ismeretlen személyektől gépjármű érvényességi címkéket vásároltak, melyeket különböző összegekért
értékesítettek. Az okozott kárérték több
millió forint.
- Erőszakos, közösülés bűntett elkövetésének alapos gyanúja miatt előzetes letartóztatás mellett folyik eljárás R.
Béla ós több társa ellen, akik alaposan
gyanúsíthatok azzal, hogy az elmúlt hónapokban az esti és éjszakai órákban
Törökszentmiklós város területén egyedül közlekedő fiatal lányokat csaltak télreeső helyekre, ahol erőszakkal közösültek velük. Ezideig több minttíz sértett
jelentkezett ós tett feljelentést.
- Ismeretlen tettes ellen folytat eljárást
a rendőrkapitányság egy magát
ügyésznek kiadó férfi elllen, aki a város
területén lakó magánszemélyeknél különböző ürüggyel jelenik meg, miközben a lakásból készpénzt és egyéb tárgyakat tulajdonít el.
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Civitan Klub

J

Állampolgár-világpolgár
A hír: 1992. március 28-án megalakult Törökszentmiklóson a Civitan Klub.
(A hírt az Új Néplap aznapi számában is olvashattuk. Magam nem
találkoztam olyan polgártársammal, aki e hírre felkapta volna a fejét
- egyáltalán: olvasta volna.)
Dilemmáim: addig, míg a lap meg
nem kapta az eseményre szóló
meghívót, azt sem tudtam, hogy ez
a szervezet létezik, tehát nem élek
az újságírók hagyományos - és
„kisstílű" - fegyerével, azaz nem
írok úgy, mintha illene mindenkinek
mindent tudni erről a nemzetközi
szervezetről.
Az említett újsághír, s a meghívó
hátoldalán lévő „Civitan hitvallás"
alapján arra következtettem, hogy
a Civitan egy karitatív szervezet,
mely „önszervező" csoportokból
áll, azaz sem „hivatal", sem párt
nem áll mögötte.
Vállaltam a tudósítást, mert érdekeltek azok az emberek, akik a jelen életkörülményei közepette minden külső ösztönzés nélkül hajlandók időt, pénzt, energiát másokra
fordítani, másokért áldozni - valóban nemes célokért. Lehet, hogy
„mi" a „politikában" csak a negatívumokkal, a bajokkal találkozunk?
Megnyugtató, hogy a segítőkészség, az áldozatvállalás nem csak
ideológiai cél, hanem létező emberi
érték.
A meghívón ismerős nevek, s a
Pánthy úti Sörbárban - ahová a
meghívó invitált - ismerős arcok: a
helyi szervezet alapító tagjai között
olyanok, akik már eddig is vállaltak
feladatokat a közösség érdekében
(Balogh Lajossal óvoda ügyben,
Marosi Lászlóval bölcsődével kapcsolatban találkoztam. Többek pedig dolgoztak és segítettek a rendszerváltás körül, bevallom: nem vagyok biztos abban, hogy szabad-e
neveket is írnom. Inkább nem.)
Egy igazi önszerveződő csoporthoz illően az alapító okirat átadásának ceremóniája nem nélkülözte a
tervezett-szervezett elemeket (a
gyertyagyújtás, a zászlóátadás, a
befogadó-avató szöveg, a jelvények és az igazolványok átadása),

s a spontaneitást. A rendkívül közvetlen köszöntők, a tévések betoppanása, a „forgatókönyv" hozzáigazítása a szükséghez - s kiderült:
szűk a hely.
A
magyarországi
társszervezetek nevében a Civitan magyarországi ügyvezető titkára, az
egyébként az ohioi Columbusban
élő, Relle Ferenc köszöntötte az
újonnan csatlakozókat. Tőle tudtam meg, hogy maga a szervezet
tulajdonképpen hármas célt követ:
meghatározó a barátság - az együvé tartozás tudatos érzése a tudás - az önművelés szükségességének felismerése -, a tudás gyarapítása, s természetesen az elesettek, a rászorulók segítése.
A szervezet birminghami központjának üdvözletét a norvég Eva
Wilhelmsen tolmácsolta. S hogy
mennyire a szolidaritás nemzetközi
szervezete a Civitan, igazolták
azok a levelek, adományok, ajándékok, melyek a külföldi társszervezetektől érkeztek a ,,gyémánt évfordulón" (75 év) csatlakozó törökszentmiklósiaknak. Az
öröm, a jó kedv és a meghatottság
váltotta egymást - Sándor József,
az új szervezet igazgatójának
hangja nemcsak a debütálás lámpalázától remegett meg olykor-olykor.
Városunk polgármesterének
üzenete kifejezte azt az örömet,
hogy városunkban is létrejött az első független polgári szervezet, s
úgy a szervezetet, mintcéljaikat, az
önkormányzat s a maga támogatásáról biztosította.
Mielőtt bárki is olyasmire gondolna, hogy e szervezet túlzottan is
kozmopolita, ne adj isten nemzetietlen, gyorsan egy pont az alapszabályok közül:
„Mottóm: Hogy jó állampolgár legyek."
Abban pedig pártállásra való tekintet nélkül valamennyien egyetérthetünk, hogy az ilyen és ehhez
hasonló polgári csoportok jelentik a
civil társadalom alapját, biztosítják
egy demokratikus rendszer stabilitását.
Kakuk I.
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Eletünk
védelmében...
Forgalmi jelzőlámpák elhelyezését vették
tervbe a Városfejlesztési Alapítvány kuratóriumának tagjai, legalább két helyen a városban, a Kossuth Lajos úton.
Sok tragédia színhelye volt már eddig is a
két veszelyes útkereszteződés. Mivel sok
időbe, pénzbe (és még hány emberéletbe!)
kerül a szép terv megvalósítása, álljon itt
egy egyszerű javaslat addig is, az élet védelmében:
40 km-es sebességkorlátozó táblát kellene elhelyezni a Kapisztrán úttól az Ady Endre útig, oda-vissza. Az ellenőrzés sem volna
nehéz, mert a kanyar a Szerb vendéglő
parkolójából jól belátható, és a rendőrség
sincs messze!
Ha a Parlament megszavazza május 1 -tői
a KRESZ módosítását (a lakott területen
belüli 50 km-es sebességet) azt már meg
lehetne előlegezni ezzel a városi korlátozással.
Hajnal Józsefné

Döntött a kuratórium

A
Városfejlesztési
Alapítványról
A Városfejlesztési Alapítvány kuratóriuma március 7-én megtartotta második
ülését. A megalakulás után tulajdonképpen ez volt az első összejövetelünk, ahol
már érdemi döntések is születtek az időközben majd 9 milliónyira duzzadt alap
felhasználásáról.
Mivel a 4-es számú főút városi átvezető
szakaszán elhelyezendő közlekedési
lámpák ügyét a polgármesteri hivatal magára vállalta, beleértve annak anyagi fedezetét is, ahhoz nekünk nem kell hozzájárulnunk. A fedett piaci csarnok építését
4 millió forinttal támogatjuk. (A csarnok
teljes építési költsége előreláthatólag
mintegy 15 millió forint lesz.)
A katolikus és a református temető kerítésére 250-250 ezer forintot szavazott
meg a kuratórium. Ezen az összegen felül
még 50 ezer forinttal megtámogatjuk a
református temető előtt kiépítendő parkolóhely költségeit.
Végül a városképet rontó Kossuth téri
szökőkút betonépítményének elbontására 200 ezer forintot hagytunk jóvá. A csúf
betonkolosszus helyét parkosítani fogjuk,
hogy a város központjában több legyen a
szemet-lelket üdítő zöld lomb és a virág.
Elosztottunk tehát
összesen
4.750.000 forintot, és maradt még az
alapban 4.100.000 forint. Továbbra is
várjuk a város polgárainak közérdekű javaslatait, ós persze szívesen vesszük a
további támogatást is.
A kuratórium nevében:
dr. Fehér Imre
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Költségvetési morzsák

Mit mutatnak
a számok?
Február 20-án tárgyalta az
önkormányzati testület a város idei költségvetését, s azt
módosításokkal el is fogadták. Ezúttal ismertetjük a legérdekesebbnek tűnő részleteket.
A város költségvetése
1990-ben 389 millió, 1991ben 569 millió, idén 840 millió forintról rendelkezik. Tavaly tehát 46 százalékkal,
idén újabb 47 százalékkal
nőtt az elosztható pénzöszszeg. Igaz, az idei növekedésben benne van a tavalyi
takarékosság eredménye: a
117 millió(!) forint pénzmaradvány 1991-ről, és 25 milliói!) forint kamat, ami azt
mutatja, hogy körülbelül 100
millió forint takarékban kamatozott egész évben.
A városi k ö l t s é g v e t é s
593,8 milliót irányoz elő működési- fenntartási költségekre, melyből 221 millió
bérre, 96,7 millió társadalombiztosítási járulékra
megy. Fejlesztési beruházásokra 168,7 millió, felújításra
19,7 millió jut. Tartalék 58,5
(!) millió forint.
A bevételekben 350 millió

a normatív állami támogatás,
133 millió folyik be a terv szerint s z e m é l y i j ö v e d e lemadóból, saját bevétel 278
millió, míg a t á r s a d a lombiztosítástól átvett bevétel 73 millió (az EGYMI költségvetése), 6 millió pedig az
új gépjárműadó (súlyadó).
A fejlesztési feladatok között 50 millió szerepel a távbeszélő hálózat fejlesztésére, 20 millió a gázátadó állomás bővítésére, 29 milió útépítésre, 12,5 millió piacfejlesztésre, 11 millió a strand
korszerűsítésére, 10 millió a
közvilágítás korszerűsítésére és 10 milló a fiatal házasok első lakáshoz jutásának
támogatására. A tóbbi tételből említésre érdemes még
az egyéni választókerületek
0,5 milliós támogatása kerületenként. Ivóvíz és szennyvízvezetésre 5,2 millió, közúti jelzőlámpa létesítésére
3,7b millió, járdaépítésre
2,87 millió forintot irányoztak
elő. Legközelebb az egyes
intézmények költségvetési
adatainak összehasonlítását adjuk közre.
T. A.

Székács gazda-napok
Április 27-e és május 3-a között
másodszor
Idén ismét megrendezi a Székács Elemér Mezőgazdasági
Szakközépiskola az elmúlt évben útnak indult Székács gazda-napokat.
Ez alkalommal kiállítást és vásárt rendeznek a szakképzésük profilját érintő kis és közepes teljesítményű mezőgazdasági gépekből és kis teherautókból a környék, a régió vállalkozóinak, kistermelőinek. A kiállítást dr. Raskó György, F M
államtitkár nyitja meg ismét, aki a megnyitó után előadást tart
,,A mezőgazdaság aktuális problémái" címmel.
Az első nap délutánján az ország valamennyi mezőgazdasági szakképzésben részt vállaló iskolájának képviselőit várják dr. Gyürk Lászlónak, a Földművelésügyi Minisztérium
kutatásfejlesztési és oktatási főosztályvezetőjének előadására.
Az iskola tavaly óta vesz részt a Világbank által támogatott
szakoktatás-fejlesztési programban, öt másik mezőgazdasági szakmacsoportba tartozó középfokú intézménnyel együtt,
így bizonyára nagy érdeklődésre tart számot az első év eddig
végzett munkájáról szóló beszámoló ós a további elképzelések ismertetése.
A kiállításon tizenhárom gyártó és kereskedelmmi vállalat
jelezte eddig részvételét, ahol egyes termékeiket kedvezményes vásáron értékesítik.
T. A.

Kárpótlás

Érdekegyeztető
fórum a földigényléseknél
Városunkban is megalakultak az érdekegyeztető
bizottságok, melyek a szövetkezetekről szóló I992.
évi I. törvénynek és az átalakulásokról szóló II. törvénynek megfelelően, március 9-ón megkezdték
munkájukat az elnök megválasztásával és az ügyrend jóváhagyásával.
Külön-külön bizottság<pk jöttek létre a Béke és a
Tiszatáj Tsz, illetve az Állami Gazdaság területére
szóló illetékességgel, melyekben az érintett gazdaság, a földigénylők és az önkormányzat képviselői
kaptak helyet.
A gazdaságoknak négyféle földalapba kerül a területe: tagi földalapba, állami földalapba, kárpótlási
földalapba és az alkalmazotti földalapba.
Ezekből elégítik ki jelenlegi téesz tagjaiknak a földigényét (vagyonnevesítés), a kárpótlási jeggyel rendelkezők (az igények elbírálsa után) földigényét, és
az alkalmazottaknak a törvény szerint járó földmennyiségét. Értelemszerűen az állami gazdaságban nincs tagi földalap, domináns az állami, míg a
tsz-eknél a tagi földalap az uralkodó, és kevés az
állami. Alább közöljük a bizottságok tagjainak a névsorát, lakcímeikkel együtt. Bővebb információt tudnak adni a hozzájuk fordulóknak egyéni problémáikra, kérdéseikre, melyek a bizottságuk munkájával
kapcsolatosak.

Béke MGTSZ:
Szegő János polgármester Törökszentmiklós, Kun
B. út; Dögei Imre képviselő T.miklós, Batthyány út
49.; Szabó Ferenc T.miklós, Árnyas út, 22.1/3.; Kardos József T. miklós, Vécsey út 12.; Stummer Sándor
T. miklós, Deák F. út 181.; Csonka József T. miklós,
Alatkai út 25.; Bacsa Józsefné T. miklós, Deák F. út
95.; Kovács Béla T. miklós, Deák F. út 97.

Tiszatáj MGTSZ:
Mihály Márton képv. T. miklós, Dózsa Gy. út 12.;
Vass Imre Szakállas 17.; Szécsi Márton képv. T.miklós Bajza út 12.; Kóródi József T. miklós, Kossuth út
82.; Kóródi Péter T. miklós, Batthyány út 65/a.; Csöke
János T. miklós Batthyány út 20.; Karakas Tibor
Surjány, Gesztenyefa út 28.; Szilvás Károly Bakonyszentlászló, Fenyves út 3/b; Tartalék: Marsi Miklós T.
miklós, Alatkai út 29.

Állami Gazdaság:
Madarassy István képv. T. miklós, Ifjúság út; Varga
János T. miklós, Kun B. út 35/a.; Fehér Ferenc T.
miklós, Hunyadi út 23.; Cs. Pató Gábor, Barta 14.
T . A.
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KELL EGY HELY
E l k e z d ő d ö t t v a l a m i . Néhány fiatal vette a bátorságot és h o z z á k e z d e t t tervei
m e g v a l ó s í t á s á h o z . Aláírást g y ű j t ö t t e k , h á r o m szor t a l á l k o z t a k a v á r o s
p o l g á r m e s t e r é v e l é s kulturális vezetőival. Céljuk e g y
o l y a n ifjúsági c e n t r u m kialakítása, amely széles
körnek nyújtana kulturális
szórakozási lehetőséget,
így e g y f a j t a e g é s z s é g e s
v e r s e n y s z e l l e m e t alakítan á n a k ki a Városi M ű v v e l ő dési Központtal.
Részletek a polgármester
úrhoz írt levélből:
„ M i , T ö r ö k s z e n t m i k l ó s város ifjúsága, segítséget szeretnénk kérni a h h o z , hogy
szabadidőnket tartalmasan,
kulturált k ö r ü l m é n y e k között
tölthessük.
' E g y ifjúsági c e n t r u m üzemeltetéséhez kérnénk támogatást.
A város ifjúsága hétvégeken n e m tud megfelelő szórakozási lehetőségeket találni a városban, ezért járunk
Mezőtúrra, Szolnokra, Martfűre, Tiszatenyőre és Feqyvernekre... El Kellene az ifjúság részére különíteni a város költségvetéséből egy hányadot, amely f e d e z n é az ifjúsági c e n t r u m üzemeltetésének költségeit. H a sikerülne kérésünket a tisztelt Polg á r m e s t e r Úrral és a Képviselő Testülettel elfogadtatni,
akkor m e g o l d ó d n a a 14-25

éves fiatalok tartalmas szórakozási lehetősége... Kérésünk a korosztályunk fiataljaiban f o g a l m a z ó d o t t m e g ,
ezért kérjük Önöket, hogy lehetőség szerint erkölcsileg
és anyagilag támogassák a
levelünkben foglaltakat."
Részletek a fiatalok által
kidolgozott ifjúsági centrum
programtervéből:
- Film klub: minden kedden, csütörtökön filmvetítés;
- Disco: minden pénteken,
szünidőben heti két alkalommal;
- Városunk fiatal tehetségeinek felkutatása, fejlődésük elősegítése;
- Ismert művészekkel, politikusokkal találkozók, vitafórumok szervezése;
- Alkoholmentes irodalmi
kávéház létrehozása, üzemeltetése, stb....
M e g s z ó l a l n a k az érintettek: - A disco botrányos,
színvonaltalan. A miklósi fiatalok 80 százaléka nem a városban keres szórakozást.
Akik itt maradnak, azoknak a
kocsmák jutnak. Nekünk egy
állandó helyre lenne szükségünk. Ezt csak a művelődési
központ nem tudja biztosítani. A Pincetanya sem megfelelő, nincs mosdó, n e m
megoldott a szellőztetés, dohosak a falak. Mi nem húsz
embert képviselünk, 3 0 0 aláírást gyűjtöttünk össze.
S z e g ő J á n o s polgármester: - Partnerek akarunk lenni

Életóvás
Sajnos csekély számú érdeklődőt vonzott a március 9-én megkezdődött Életóvás című egészségügyi előadássorozat a
Városi Művelődési Központban. Téma az
öngyilkosság és az elsősegélynyújtás volt.
Az előadássorozatot dr. Fehér Ágnes, a
Tisztiorvosi Hivatal vezetője nyitotta meg.
Tőle tudhattuk meg azt is, hogy 1990-ben
öt, 1991-ben tizenegy, míg 1992 februárjáig négy öngyilkosság történt városunkban.
Dr. Hódosi Miklós ideggyógyász az öngyilkosságra való hajlamról, a megelőzésről, a tünetekről szólt. Ez után kötetlen
beszélgetés következett, majd dr. Tivadar
József körzeti orvos beszélt az elsősegélynyújtás alapismereteiről, a legtipikusabb
balesetekről. Az előadást az Életmód Klub
a jelenlévők megvendégelésével zárta.
Ezentúl minden hónap első keddjén rendeznek Életóvás előadásokat. Az áprilisi
téma: az AIDS.
B.B.

szórakozási lehetőségek kielégítésére. Egyetértek abban, hogy a Pódiumterem
nem alkalmas disco megrend e z é s é r e . . . A Pincetanyát
tudjuk ajánlani, a kérések
egy része ott teljesíthető. A
fiatalok is kipróbálhatják magukat, ha ezzel a lehetőséggel élnek, mi máris keressük
a következőt.
M a r o s Róbert, a fiatalok
felnőtt támogatója, gyakorló
szülő: - A város messze nem
azokat az igényeket elégíti
ki, amelyeket a fiatalok szeretnének. A mi kezdeményezésünk egy alternatívát nyújtana, nem s z e m b e kerülve a
művelődési központtal, hanem versengve vele... Szeretném elérni, hogy a gyerekek ne egy pincében legyenek eldugva.
M é s z á r o s J á n o s alpolgármester: - Ebben a városban nem csak a fiatalok, hanem a felnőttek sem tudnak
szórakozni. Jogosak a kérések, de ezekről a problémákról nem a polgármester és a
művelődési központ igazgatója tehet... N e m lehet pincébe vagy padlásra dugni a fiatalokat. Kell egy olyan helyiséget keresnünk, amely méreteiben, lehetőségeiben
megfelel az igényeknek.
Megígérem, hogy gondolkozunk ezen. El tudom képzeln i - d e nem m a - , hogy külön
ifjúsági házat adunk a fiataloknak. Hosszú távon egy ní-

vós szórakoztató helyet kell
kialakítanunk.
S ü l y e K á r o l y n é , a művelődési központ igazgatója: Egyetértünk abban, hogy a
mi discónk nem megfelelő a
fiatalok igényeinek, de ezt
továbbra is csak ilyen színvonalon tudjuk vállalni. H a
e l f o g a d j á k a Pincetanyát,
május 1-re megpróbáljuk
rendbe tenni, de a mosdót
továbbra sem tudjuk biztosítani.
M é s z á r o s Mihály, a No
Parking együttes dobosa: Kevésnek találom a fiataloknak szóló programokat, főleg a hétvégek maradnak
üresen és a nyarak. Baráti
körök el tudnak menni valahová, de ott csak a pénzük
fogy és az agysejtjük. Nincs
hol értelmesen kitölteni az
időt. Tisztelet annak az ötven-száz fiatalnak, akik versenyszerűen sportolnak. A
főiskolás réteg Szolnokra jár,
az igénytelenebbek Mezőtúrra... A fiatalok legyenek
azzal tisztában, hogy a színvonalat meg kell fizetni. Legalább havonta kellene egy jó
koncert, ahol közönség es
z e n é s z kellemesen kitombolhatja magát.
A fiatalok nem fogadták el
a Pincetanyát. Kérésük: aki
fantáziát lát bennük, az keresse őket, mert még lesz
folytatás...
B. B.

Szolnokra futottak

Tizenhét kilométer március 15-e tiszteletére
A Székács Elemér Mezőgazdasági Szakközépiskola tanulói között
mindig akad néhány kiváló atléta, amit huszonhat egymás után megszakítás nélkül nyert megyei atlétikai csapatbajnoki címük bizonyít.
Idén új kezdeményezéssel álltak elő: március
15-e alkalmából iskolájukból indulva befutnak
Szolnokra, Damjanich és
honvédéi tiszteletére a
Zagyva-parton álló emlékműig. Az elhatározást
követte a felkészülés a
17 km-es táv megtételére. Az útvonalat a szajoli
felüljáróig a vasút mellett, onnan a Tisza töltésén jelölték ki, kiküszö-

bölve jórészt a balesetveszélyt, elkerülve a 4-es
számú főutat. Szolnokon
a M Á V M T E négy futója
jött fogadásukra a várost
jelző táblához, az előzetes megbeszélés szerint.
Huszonkilencen, köztük két lány teljesítették
március 13-án, pénteken
a távot. 12.45 orakor indultak T ö r ö k s z e n t m i k lósról, s fél óra múlva már
a szajoli fölüljárónál jártak, túlteljesítve minden
előzetes várakozást.
Lassítottak a tempón, de
így is aTisza-hídnál találkoztak csak a fogadásukra érkező szolnokiakkal. A tervezettnél j ó v a l
hamarabb értek a Damjanich e m l é k m ű h ö z . A

Himnusz hangjai mellett
n é m a tiszteletadással
helyezték el az emlékezés virágait a 143 éve,
március 5-én csatát
nyert tábornok ós honvédéi emlékhelyén. Jövőre
is futnak, de már tényleg
március 15-én, felhasználva a mostani első, sik e r e s p r ó b á l k o z á s tapasztalatait.
Talán valamilyen hagyomány is kialakulhat
majdan - idénynyitóként e kezdeményezésből. A
sportolók nagyon szeretnék! Most bizonyították,
van b e n n ü k magyaros
virtus. Tizenhét kilométer e g y h u z a m b a n - ez
már valami!
T . A.
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"Hogy feledésbe ne

Cserkészek
Egy nemes cél érdekében
A református egyház égisze alatt egy-két éve már működik cserkészcsapat a városban, tddig a katolikus fiatalok is ide tartoztak.
Nemrég örömmel fogadtuk a hírt, hogy végre-valahára megalakulhat
a katolikus cserkészcsapat is. Az úttörőcsapatok hanyatlása és
megszűnése után a sok gyereknek nem volt lehetősége újabb közősségbe lépni, sokan kezdték hiányolni a mozgalmi élet valamilyen
formáját, a vidám kirándulásokat.
A kezdeti lépéseket megtettük, azt hiszem, túl vagyunk a nehezén.
Bár mi csak egy vagyunk országban most alakuló, sok cserkészcsapat között, de reméljük,, hogy lesz eredménye fáradozásunknak.
Külön öröm, hogy van egy leány és egy fiú kiscserkészőrsünk is. A
foglalkozásokon igyekszünk minél több magyar népdalt megismertetni az újoncokkal. Megtanulják az útjeleket, karjeleket es még
rengeteg más fontos tudnivalót. A tanulás mellett sokat játszunk,
népmeséket olvasunk. A foglalkozásokon kívül feltétlenül időt szakítunk havonta egyszer kirándulásra, és nyári táborozást is tervezünk.
Március 14-én ünnepi előzetesként rövid kirándulást tettünk Szenttamásra. Megnéztük az Almásy-kastély kápolnáját, a gyönyörű dnnyertes lovakat, végül egy jót játszottunk a versenypályán. Természetesen az ünnepi hangulat sem maradt el, megemlékeztünk a
'48-as forradalomról és szabadságharcról. Még a borongós idő sem
vette el a kedvünket, élvezetessé tudtuk tenni azt a pár órát.
Reméljük, hogy a hamarosan megalakuló csapat munkája valóban
eredményes lesz, minden újoncból emberebb embert, magyarabb
magyart nevel.
Fehér Ágnes

FIAMNAK
Hála Isten! este van megin'.
Mával is fogyott a földi kín.
Bent magános, árva gyertya ég,
kívül leskelődik a sötét.
Ily soká, fiacskám, mért vagy ébren?
Vetve ágyad puhamelegen:
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.
Látod, én szegény költő vagyok:
Örökül hát nem sokat hagyok;
Legföljebb mocsoktalan nevet:
A tömegnél hitvány érdemet.
Ártatlan szíved tavaszkertében
A vallást ezért öntözgetem.
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.
Mert szegénynek drága kincs a hit,
Tűrni és remélni megtanít:
S néki, míg a sír rá nem leheli,
Mindig tűrni és remélni kell!
Oh, ha bennem is, mint egykor, épen
Élne a hit, vigaszul nekeml...
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.
Majd, ha játszótársaid közül
Munka hí el, - úgy lehet korán S idegennek szolgálsz eszközül,
Ki talán szeret... de mostohán:
Balzsamul a hit malasztja légyen
Az elrejtett néma könnyeken.
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.
Majd, ha látod, érzed a nyomort,
Melyet a becsület válla hord,
Megtiporva az erényt, az észt,
Míg a vétek irigységre készt,
S a butának sorsa földi éden:
Álljon a vallás a mérlegen.
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

A költészet napján
Büntetlen bűvöletben

És ha felnővén, tapasztalod,
Hogy apáid földje nem honod
S a bölcsőd a koporsód közti űr
Századoknak szolgált mesgyeül:
Lelj vigasztalást a szent igeben:
„Bujdosunk e föld téreken."
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

«s

Holnap mosolyán érzelmes
utazás játékos sejtelem
őrjítőn táncol szívemben /;Régi nyarak mesélnek neked...
Virág illatozik hegyvidéki
tájban szilaj szabadság
kiérdemelt büntetlen bűvöletében
hallgatom a mezők, folyók zsongását.
Madárhang színes csicsergése
vigaszt nyújt nekem a holnap
tengerparti imádott föveny
tiszta pázsitján rólad álmodom...

\
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merüljenek..."

Í

Március 15-én a Magyar Állami Operaházban díszelőadáson mutatták be a Bánk bánt, az széksorokat megtöltő ifjabb és idősebb
cserkészek, meghívott állami vezetők előtt.
Városunk cserkészei közül is sokan jutottak - minden bizonnyal életre szóló élményhez, mivel körülbelül negyvenen láthatták trkel
- először 1861. március 9-én hatalmas sikerrel bemutatott - operáját,
az Ybl Miklós tervezte, kívül-belül gyönyörű szép épületben.
A vasárnap esti 7 órai időpont sok gondot okozott a visszautazást
illetően, mivel 21.05-kor eljön Budapestről az utolsó vonat, de mindenki megoldotta valahogy a hazajutást.
NemesKürthy István tanár úr köszöntötte az előadás előtt a cserkészeket, majd az Operaház sztárjai tolmácsolásában felcsendültek
Erkel Ferenc halhatatlan dallamai, ugyanúgy mint az Operaház
megnyitóián. (Vámos László rendezésében, Nagy Ferenc vezényletével.) Bánk bánt llosfalvy Róbert, Melindát Kukely Júlia énekelte,
Melis György (Petúr), Bende Zsolt (II. Endre), Miller Lajos (Tiborc),
Mészöly Katalin (Gertrúd) társaságában.
Az előadás elsó szünetében a Cserkész Szövetség fogadást adott
a meghívottak tiszteletére, akik között Boros Péter belügyminisztert,
Hágelmayer Sándort, az Állami Számvevőszék elnökét és Dobos
Krisztina művelődésügyi államtitkárt is láttuk.
A forró hangulatú előadás nagy sikert aratott a sokszáz kisdiák,
így a miklósi gyerekek körében is.
T. A.

;

)

címmel irodalmi sarkot nyitunk lapunkban, ahol egy-egy ismert költőre emlékezünk vagy félhívjuk a figyelmet azokra,
akiket az elmúlt évtizedekben mellőztek.
A sort Arany János nyitja, aki 175 éve született Nagyszalontán
1817-1882). A szabadságharcban nemzetőrként vett részt,
uzdító verseket, cikkeket írt. A fájdalmas bukás után allegorikus
költeményekkel tiltakozott a zsarnokság ellen. Mély gondolatvilágának szép tükre a FIAMNAK című költeménye. Mindössze
33 éves volt, amikor megírta. Fiatalkora ellenére vajon honnan
vette azt a nagy bölcsességet, amivel akár a mai kor emberéhez
is szólhatna?
H.J.

Az operaházban

f
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Oh remélj, remélj egy jobb hazát!
S benne az erény diadalát:
Mert különben sorsod és e föld
Isten ellen zúgolódni költ.
Járj örömmel álmaid egében,
Útravalód e csókom legyen:
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem!
(1850)

J
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A Törökszentmiklósi Városi Művelődési
K ö z p o n t április havi programja
2 - á n 1 0 é s 14 ó r a k o r
A kecskeméti Ciróka bábszínház előadása: A király
meztelen
2-án 17 órakor
A Nemzeti Filharmónia általános iskolai bérletes hangversenye
Közreműködik: a Szolnoki
Szimfonikus Zenekar
Címe: Kulisszatitkok
3 - á n 10.00-17.00-ig
Majoros-Percze-féle bioenergetikai tanfolyam
Részvételi díj: 3 0 0 0 forint
6 - á n 15 ó r a k o r
Egészségügyi előadás: Vírusbetegségek. Az A I D S
Előadó: dr. B ú z á s Judit
bőrgyógyász
1 1 - é n 13.30-kor
Miki Manó - a 100 Folk Celsius együttes koncertje.
Jegyek 90 és 140 forintos
árban válthatók
1 3 - á n 10.00-17.00-ig
Engedményes cipővásár

13-17-ig
Tavaszi szünidei gyermekprogramok (részletesen a
helyi plakátokon)
13-tól m á j u s 3-ig
A művelődési központ kézimunka szakkörének kiállítása
21-én 17 órakor
Füzes Mária grafológus előadása
2 1 - é n 1 8 órakor
Jazz koncert.
Közreműködik: Szabó
Sándor gitár, Major Balázs
dob, Bagi László gitár - vendégművész: Massimo de
Mattia fuvola
2 4 - é n 18.30-kor
Zorán önálló estje
2 6 - á n 1 5 . 0 0 órakor Táncklub tánciskolások találkozója
3 0 - á n 19 órakor
A Sing-Sing együttes koncertje Jegyek 150 forintos árban kaphatók

Változott
az autóbusz
menetrendje
Martfű felé

S Z A B Ó S Á N D O R LEMEZE
A LEGJOBBAK K Ö Z Ö T T
Születése óta városunkban él és
dolgozik Szabó Sándor, aki ma az
ország egyik legjobb moder-jazz
gitárosa. Eddigi művészeti tevékenysége elismeréseként tavaly,
az egyik Angliában készített lemeze a harmadik díjat nyerte el az
1991-ben kiadott magyar jazz-lemezek versenyében. A múlt évben
alakította meg az Alföldi Szabad
Zene Egyesületet, melynek célja
együttesenek (Szabó Sándor - gitár, a mezőtúri Major Balázs - ütőhangszerek, ajászladányi származású Bagi László - gitár,) anyagi
támogatasa lenne. Eddig szponzorokat városunkban nem találtak.
Április 21-én Sza-Ma-Ba Trió
néven ismét bemutatkoznak a város [azz kedvelőinek a pódiumteremben, mely után egyhetes turnéra indulnak. Ebből az alkalomból
szolnoki, ceglédi és budapesti közönség előtt lépnek fel. Budapesten egy modernjazz-fesztivál vendégei lesznek Fellépéseiken vendégük lesz ismét az olasz Massimo
di Mattia.
T. A.

Érvényes: 1992. május30-ig
Indul T ö r ö k s z e n t m i k l ó s ,
Kossuth térről:
T 4,45 X 4,55 T 6,05 +
6,10 X 6,55 (csak Kengyelig)
X 10,00 U 11,10 (csak Kengyelig) T 11,35 T 12,50 Y
13.00 i 14,20 T 15,05 (csak
Kengyelig) T. 16,30. T 18,40
(csak Kengyelig) T 21,00
Jelmagyarázat
i = iskolai elődás napján
T = hétfőtől péntekig, munkanapokon
U = szombati napokon
X = hétfőtől szombatig
+ = munkaszüneti napokon
Y = szabad- és munkaszüneti
napokon

Gyógyszertári
Április 4-10-ig: Kossuth út
83., április 11-től május 8-ig:
Almásy út 2. - a nyitvatartási
időn kívül.
Nyitva: hétfőtől péntekig:
8 - 1 8 óráig, szombaton: 8 - 1 2
óráig.
Az egészségügyi minisz-

ügyelet

ter rendelete alapján a
gyógyszertár záróra után 8 0
forintos ügeleti díjat kell fizetni. Kivétel, ha sürgősségi jelzéssel ellátott a recept, vagy
az aznapi ügyeletes orvos által felírt receptet váltják ki.
T . A.

Radnóti
Miklós
egyik tavaszi ihletésű
verséből Indézünk. Az
idézetet a vízszintes 1.
valamint a függőleges
16. sorban rejtettük el.
Vízszintes: 1 .Az idézet első sora. 13. Kocsimárka. 14.
Hordó űrtartalmát meghatározó. 15. Női hangnem. 16.
Fegyverraktárak. 18. Régies
teher. 20. Török katonai rang
volt. 21. Bűnper nagyon fontos szereplője. 23. N e m régi.
2 4 . Bűneit megvallja. 2 6 .
Utasfüle. 27. Munkára használt állat. 29. Taszít. 3 1 . Úrinő. 33. Eisenhower beceneve. 34. Női név. 36. Tanított.
38. Nagy tenger. 39. Sima.
40. Ázsiai államból való. 42.
Fél Bováryné! 44. Könyörög.
46. Előz mássalhangzói. 47.
Színpompásan. 49. Tüzel.
51. A panasz szava. 53. Jemezi öböl. 55. Kisgyerek fenyegetése. 56. Falatozá. 58.
H a n g s z e r h a n g o t . 6 1 . Kö-

zépkori erődrendszerünkn.
63. hamis. 64. Torkoskodik.
65. Duzzog.
F ü g g ő l e g e s : 1. Spenót.
3. Kozmetikai szer. 4. Közelre tereget. 5. L. I. N. 6. Vadnyugti szórakozóhelyektől.
7. A történelmi időszak. 8.
Művészeti stílus. 9. Alumínium. 10. Jól jegyezd meg! 11.
Vesztegzárak. 12. Elöl. 16.
Az idézet 2. sora. 17. Régies
pálinka. 19. Becézett Etelka.
22. Nátrium. 25. Y.A. 27. Becézett fiú név. 28. Tiltószó.
3 0 . Istálló. 3 2 . B e c é z e t t
Ákos. 3 4 . Húros hangszer
névelővel. 35. Gáborka. 37.
Kibogozás. 38. ...a csodák
csodája. 41. Szimatolj! 43.
Bűncselekménnyel gyanúsítható. 45. Kettős mássalhangzó. 4 8 . Hasonló. 50.
Enyém, tied... 52. Nagy pohár. 54. Spanyol úrinő. 57.
Lángolna. 59. Nitrogén, Vanádium, Oxigén, Foszfor. 60
Csukott. 62. Gyakori fém.
66. Tetejére. 67. Négylábú.
Pásztor

Halottaink
Bíró Istvánné sz. Dikos Rozália 85 éves; Dark Imréné sz.
Földi Teréz 64 éves; Fekete János 71 éves; Fekete Sándorné
sz. Mészáros Magdolna 38 éves; Földi József 72 éves; Galsi
András 66 éves; Hajdú Sándorné sz. Fehér Erzsébet 40 éves;
Hegedűs Mihálvné sz. Rácz Ilona 75 éves; Kaszai Imre 40 éves;
Kánya Lajos 73 éves; Kiss Ágnes 74 éves; Kovács Gábor 86
éves; dr. Lépesfalvi Lépes István 92 éves; Papp Illés 81 éves;
Simon Sándorné sz. Szabó Terézia 79 éves; Suki Béla 78 éves;
Szikszai József 90 éves; Szúnyogh József 72 éves; Szűcs
Sándor 81 éves; Tóth Pál György 54 éves; Thürmer Jenőné sz.
Nagy Ilona 83 éves; Zsigmond Zoltán 29 éves.
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